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Behoefte

Allcreerst m'n komplimcDten Your
he! tijdschrjft Blacklight. Ik 'lind het
heel infOl'matief en prettig om te
lczen. De zware ideologische lading
die doorgaaDs ligt op zaken die met
prostitutie Ie maken hebben wordt
bier doorbroken. Zodoende IUkt mij
dal de proslilutie meer een kaos
heeft om uil haar isolemcnt le
kamel). Voor dc (ex-) werkendc
vrOUWlm tevens cen stcun in de rug
am oak stappen te oudernemen om
uil hel getsoIeerde (dubbel) [even te
komeD. M'n komplimcnten dos!
Eline.

Mijn hartelijkc dank voor de
toe:l..endiog van bet eerste oummer
van Black-light, wat ik met zeer veel
interesse heb gelczen. Ik ben cr
hclaas niet eerder toeeekomen om
U Ie schrijven aangez'ien ik een zeer
drukke agenda had. Ik ben ervan
overtuigd dal her blad in eeo
behoeftc voorzicl en wens U vee!
slerkte en succes loe met de verderc
nummers.
Drs. N. Rempt-Halmmans
de Joogh
Tweede Kamer der Staten
Generaa.1 VVD-Fraclic

Minnaars

Blij

-Mel genocgeo heb ik, door een
kranlcbericht, kennis genomen van
hel verschijncn van Blacklight. Ecn
Ie prijzen initiat.ief vind ik dal. He!.
is jammer, maar begrijpelijk, dat.
juUie tijdschrjfl niel. op grOle schaal
verkrijgbaar is en dan met name
buiten de eigen bing. Volgens mij
kan een dergclijk medium b~hoor
lijk bijdragen aaD cen andere kijk
(van die nag stee.ds discrimincreo
de truttige builenwereId) op cn over
prostitutie. Ik ben niet belrokken bij
prostitutie als daeelijkse beroepsuil
ocfcning, hoewel ik er ruct voor
terugdcins regelmatig het bed te
delen met eokele (betalcode) min
naars. Een hoer in de ware zin vall
het woord Yael ik me besli~t weI.
Maar natuurlijk verkeer ik in de
weldadige luxe dat ik dat kan be
schouwen als cen respeetabcle titeJ,
cerder dan a.ls vernederend sligma.
Ik wens julLie erg vccl bcgrip en
succes met jullie lijdschrift.
Anouk.

Ongeveer twee wekcn geledcn
kreeg ik "oos rueuw vakblad" aan
gereikt. lk ben bier erg blij mee, ook
mijo vricnd is dol cnlhousiast.
Daarom sluit ik hier het abonne
mcntsgcld bij in.

Veel bclovend
Hartelijk dank voor hel loe7.e~dcn
van het ecrstc nummer van Black
light. Ik vond het inleressant en
veelbclovend, maar daarbij denk ik
dal bet absoluut voorziel in ielS dal
tot nu toe gchecl oOlbroken heeft.
Het bevestigt eens te meer hel
belang van Dc Rode Draad.
Annemarie Grewel
G emeenleraadsfractie
Partij van de Arbeid

Weggestopt
Dit is ceo reaelie op d~ 'Brief aan
mijn collega's' uil de ecrste Black
light. Eerst wil ik Terry 7..eggen dat
ik me meteen aangesproken vocl
dc, toen ik haar brief Jas. Waarom?
Om de ecrlijkheid. En omdat ik me
ook LOYCe{ afvraag. Toen ik in de
proslitutie "lat stoodhk nergens bij
sril. Ik was jong eo nai·cf. lk ben er
beWllsl uitgestapt, omdat ik voelde
dat als ik ermee door 20U gaan ik
eraan kapot zou gaan. En nu sta ik
overal te veel bij stil. Ik kan geeD sex
meer hebben, zonder dat ik cr bij
dcnk. Over dingen die ik helemaal
niet wil demen! Het lijkt wei of ik
toen ik prostitute was aUes wcgge
stopt bcb eo dat nu alles er uit
koml. Daarom vraar; ik me ook af
waarom je als prostituee vaak moel
doen alsof bet je' allemaal niet
zoveel dod!? lk hcb er nag nooil
over gepraat met collega's, laat
slaan mel vrieoden. En aan huJp
verleners heb ik ook niks gehad.
Mel mijn parlners hcb ik alIccn
maar negatieve dingen mccge
maakt, wat mijn 'verledel), betreft.
Er moet dus wat gebeuren. Er moet
gcpraat worden. Veel gepraat! En
schri,ivco! Dil is Voor mij de eerstc
kecr dat ik reageer op cen stnkje

van cen (ex-)prostituee. Ik had
graag sommige dingcn 3uders ge
schrcven, net iets anders bcdoeJd.
Maar ik heb een begin gemaakl. En
ik weel dat als we allcmaal een
begin maken, we cr weI komen. Als
we elkaar maar opzoeken; am te
praten, om Ie laehcn, maar natuur
Jijk ook am te huilen.
Monique

BorreJen
Te maf zeg, een clubblad voor
hoen;n. Tocn ik juJlie blaadje in
banden kreeg dachl jk eersl dal het
~cn grapjc was. Kan ik ook verhalen
naar jullie toesturen? Jk borrd af (:n
lac over. Dat Zit ZO, ik werk voor
halve dagen in e~n club en daar
maak je de gekste dingen mec. Zo
was er laatst ecn klant die de dCllr
op slot Wall (betaald), zoc:lat hij de
mogelijkheid had am mij en rnijn
collega's allemaal naakt rond de bar
te hebben en zodoendc een kleinc
prive·,orgie op stapel Ie zettcn. Ach
ja, een mens zijn lust.
lk vind werken in een dub welleuk,
aileen moel je vaak alcohol drinken:
wmers aun ceo piccolo verdien je
weer wat, maar hel komI mij zo
langzamerhand mijn oren uil, dat
prikwaler met belleljes (gewoon
gocdkope secl als jc het mij vraagt).
Ben je verplicht dat spul op te
drinken? Ook de onderJinge rivali
leit vind ik minder; het is toch
Do~~al als een klant de cen leuker
vin.0(9an de ander? Zo is er altijd
weI een meisje dat wat meer
verdient en een ander dal meestal
niets te doen heeft. Maar natuurJijk
ligt het meisje dat hel meest ver
dient het beste bij de baas in de
smaak, zodat zij in staat is de boel
voor de anderen te verzieken. Zij
doet dingen die wij niet doen
(zonder condoom bijvoorbeeld) en
verpest zo natuurlijk de sfeer voor
anderen. Maar voor de rest heb ik
het wet naar mijn zin.
Je moet gewoon je wcrk doen en
voor de resl oog- en oorkleppen op
hebben. 0 ja, is er icmand die mij
kan belpen aan zwarle lieslaarzen?
Je weet weI, die jaren terug in de
mode waren?
Liesjc
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