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huilende 

in het werk 

! II 
te ~egir\ne~tekent h~t dat vrouwen met 

proplemen vaa~~g I~l1t ih hun eentje blij

v~1 wo~slelen en daar f1?; ~eer toe nelgen 

Jhrmat~ d~ problemen JrNtifer zijn. Ze zoe· 

~eb wei~g s:teun bij hUIp'ver\encrs (en in som

I i~e ge~lIen is dat j:Jn~~r. want bcpaalde 

,I""'rl'''l~\h'bb;t P;O"~" d,g"j' I,. " 
ieden)., ~t ~rger ~: ze f?fken ook wcinig 

leun bij co~egrs en ~t''t Door de niet
z~ren-r.lenta~te'~ en de ov J tJiging dat je-he," 

alleen-mo'l-OPlos~en. raken oh,mige vrOUWl:n 

ve~) token ~n aile ~~n die ~1 n~dig hebbell om .". \ 
vc ndering.n 1e bcwer~~~elligen en komell Z<l 

/( /'" 
,j 1/ 

xlnnlg, 
k' 'I'/o

v31 vermakelijk. Mlni:,r: I,~ 
/ / ',;(I'~, 

als xe het tege" miJ o:et:~enCl 
J.... "/:' ///,/ 

slot ook nog even e'~'~~~~!:'f 
naar 'de' Roxe Dr;aaclf'J~:'1 

..,~"" 

aangevall(W~:'():.\ t i/,fluW 

zoekster verwee 

het vorige nummer 

van Blacklight kritiseer
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onderzoeker
 
in te roepen. maar ook is het moeilijk om als 

hocr. als beroepsgroep, een scerke vuist tl! 

maken en re<:hten 01' te ~i~~n. 

Bovendien: welkr. re<:hren preciesl Omdat pro's 

in het verleden alles maar moesten accepteren, 

C)f anders het werk maar niet te docn, zijn 

gedachten over hoe· lle toekumsr emit zou 

mo~ten of kunnen :z.ien weinig uitgekristall'seerd. 

IleL is van cruciaal helang am veel meer 

onderling (p,n mer sympamisal1ten en belal1gcn~har· 

ugers) ce ovcrl~en welke dingen wenselijk :z.ijn 

en hoe die gerealiseerd kunnen worclr.n. ~e~djp 

me goe": ik wi' niet 7eggen dat dir nog Iliet 

gebeu rI. IIet bestaan (en groeien) van De Ro(Je 

Draad en <ir. (Lot nu toe (Wee) intemationale 

hoerencongressen bewijzen dat er al van allr.s 

gebeult. Maar dat is nag lang niet genoeg. Het 

collenieve escorrbu reau, dat on Iangs in Amster

dam i, opgericht, is cen goed 'nitiatief. De 

ideeen over hoe de wckomsL ~ruit moet zum. 

ZUUM uiLeinoelijk toch van hoeren moeren 

komen. Ons onderzoek laa•. zien (JaL dar nier van 

van/bag op morgen gerealiseerd kan zijn. De 

boodschap die wij met OilS rapport en overige 

sc.hrijverijen naar hulpverleners en beleiclmakers 

uitdragen luidt: maak niet teveel haasc.. zet de 

boel niet onder druk, gun pro's de tijd am te 

komen tot een gn~d uitgewerkt beeld van de 

voorwaarden waaronder ze willen wuken en 

kom niet voor die tijd met alJerlei maatregelen 

r.n ve.plirhtingen, 

Ro:r:c Draad 

Dc w~g naar daadwerkelijke maatschappelijke 

erkenning van het sexwcrk wonJt een lange. We 

moeten de sLrijli aanblnden met Yooroordelen, 

onwetendheid en slechte bedoelingen. ledereen 

doet dat op haar eigen terrein. BdW op het 

hare. Ik op het mijne. Dit tijn mijns intiens Roze

Draad-activiteiten bij UitsLek, door icdere anon· 

d~rlijke Ro:re-Draadvrouw op haar eigen 

terrein. Is dat "beturteiend"1 Ik :lOU het onder

steunend willen noemen. 

Ik vertrouw erop dat mlln werk, en 
dat van mlJn collc,Ra's. blJdraagt 30an 
de verbeterlng van de posltle van 
pro's en 330n de statusvcrhoglng van 
het sexwerk. Op het moment dat lk 

dat vertrouwen nlet meer hcb, kan 
Ik er Inderdaad beter mee ophou
den. 

~.16mei1991, 

llleV_ III hi :t: 

• Nictlwding 

ilk beb fill een attttllil lI1aandPin ilt een club 
~.,elt!(trkt en over het val gel~~en, ge{/lrokeu en 
~eltacbt. A\fttal" de lie/de etvOOI? blijft, hoe' 
tJega#if de ,blJitenU'ereld er (Job. IW('T' filag 

7:knkm. '1k; ben ertratsop dat ik in het vak 
) e14 ge4'taJIj ~ 7;m ~ot laTJ/!. l1iel Vt{fI flap 
ferrt;;t te stappen, Ik beb gekiJr gecn upijf W/fJ 

~nijl1 be11i.fsiJlg, alhfJilU'el ik. natimrHjk soltIS 
wei dac!:JJ:daat doe if< iii? Of ik.. tJPelde my 
'Jethto'ndllt ik ietS derffi waf ffftFtltiJt1Jt, Waf 
tIi '_ 

niei h{)Ordc. Zoie/J dbc ie toch tliet? I k hoortU 
'het II1C1lSelt al zeggm. W'am ik weet welke 

'.orme" er hee,ne'fl til li~ IUil,sOlllS"sCh,tldig. '* 
IToch fJind ik.clat dat niet hoeft IfI1 dat ik ge
'f)&on IIVerdlmag hl/lIMIi. Dat doe ik dan Ollk. 

If< Mijf tegen 1Ilijzelj 'Ul andere prostitlltes 
zeggen datiuJ/j Jezeift/e'rethten Nhdhb1m aIr etk@ 
,ander m/insJ Ik werk 1/4 a/s iederflnd<-r lIUtlS, 
maar ddt et' bvC/' stx ditijd Z& flu!eilijk wordt 
geJaarJ !:at! jig ttxl< tiJcl hi1pcm.' t!rl</at je sex 
als je wert doer hoefjetoch nitt 'Z01(k1ar aile 
probllfRlen Q'P sekf1leel gihied Ie draf;lfI1? Ml.'n 

'!Chtti/t dllgs'1ieel Ie Jnfll i11de. schaelIelJ van 
prostiitlls,ftMaar fJli! lIIttken gletf4/!tltoeLijken 
ojreLaties st",k. Dat negaJieve boeld wn 
proilit'tt~ moet /lfaar eenJ 1Ierdftdere11. \Vij 
'/;ebbe1l;, ri{hJ op e{7llll'itStwardig bqstaan en f1'. 
gelijku IJehtindeling. 
Bi; De l3.ode Dratld fle/mell ftr'1.rtitllee.r sikaar. 
'\Vij kwwn ap 1J()or el/eaars belallgen en strij
den voor getijke ndJtM. Dat i1 leu/el'dit" ft 

Sltl'iI je ,daarorn aan bij De Rflde Draad: de 
l'dkborJd vifor vr(JlIweJJ 'toais wij/ 

Ja~e 

• Bclastingt:n 

Belas'tingreclmisth is her voor een C.Jh 

ploit3;OS, ~o9rdclig:om af en roe cen' bij 

hem werkende woow 'aooniem' (in"zijn 

be;lastirIgaangifce) op ~e seven l\ls werk~ 
,oerner in zeijn bordcel. D.e ,perq:fren~~ 

rQUw !i6jst dan ~eh helasiirtgfol'mulicr+ 
coegcsrulItd 'eo weer niet hOG zt; dal\raan 

~omt. 'Vult ze het: tormuli,cr in dan be"?·ent"ze.. s.d:mld,.vah "eo.i~ ~.. (zpals M . . -", ..' '.' 0' , ..... 1& 
, l(iesten) dan' kOri'H de sodale recherche 
en be<:ock 6rel1$en aan de werkplek.Ze 

rvordtbpt ber.erdaad becrapt. Oe vrol)"J( 
ranr~q~wt daama feCfereen, behalyt de ex~ 
ploitant: hij heeft e.r imOlers g~(J baat bij? 
pe e;<p19it~nr heefr eehrer we! degelijk 

lvoorclelen bij. ,aangifte: ~1s..l~j geen na
lnen noemt, wotdt zijo iukotnen en o'in" 
~et voJledig met .I3tw en lnkOt'nl'hs 

belast, !)tIt bn oplopen vao lQ,OOO.,glllr 
Len lOt connen per jaar! 

Hc:b jij ervaring met 2.o'n exploiranr? 

t 

l.I.u hel 005 dan weten 

WO(iflsiklga,fJOIJd had de klas em gesprC'k nJe~ 

twee 1IIPni.en. Vill1 dt flo.de Dl·aJd. Ze zoftileJ...
'Tn·)} " J 

jeJSf)etite.tLen fiWr hel J;OIJfeflbfi,lftlan..Eer4/,; 
stelden zij :tiel; voor': Daat'l'la brachten wij de 

.. ! 
r651fttaten !larl,f' vol;en van gn,r Qnderzoek dr{~ 

'tdij die tRitflias ondefiUdfNij1fteegse bevaiking 
h~4e1l gehollden. 1'O;#n kon lederem vra$e, 
stet/m. De tlleestl' vrafl,lJ11 UlerdetJ gesleld datlj 

de.hoel'en;e{f . @ . 

ledereen ttit"de4das vr,n4 het eeri Leuke dVlJn~ 
en hee/t fl1f Vast ,,jeer begrip' 11001" homn e1t1 
U'(ltt waf 01Je/' hlln werk.. Bift10(lfbee!J r,/al z 
htt niet :lleen voor het geld tiiJen'" maar f)O 
omd4t zejJet gewQOh een plezi'i;rig en vrfJ '1;''11£ 

vinden. f'i"Jiefndfld had verwacht dat het tUl' 
lIIi)pi, mei,deQ Z(Jftde'J '!ofjn. ledtrim"",dacht ad; 

vie2:(fw/de oPtedit/klt ·tTltJlm. met dikke hCQJgi 
lieren, eei1 1l1ilJirokje 1n nell<tm!Cn, met dOfJl"J 

zichtige jarretel. Nil het ge~prek drMkl!n we 
sameJl na! waf in de bar. 

'Wor het verslag dld#h we eersl' em erull/ere. 
\Ve wert4n in, vij!grtJejJell Qpge4?Jitj"t fm 04 
,ve"rschillendt plddl!tlli!:ttit de b'flS gaet d(JOY' de 
chdll!fetl:- t:lbe/ wiNk-eleen/rldn vriiegirt' 11" 
lJtrschiltende lItelJJef! of ze onze vI-agm wildell 
b4mtwoordm. We heOben ong(!/)tlr 25 mel'lJtrI 

ondif'vt'i:t'agti, 111.aa~twintig prttCenl ,gaf g.ee,g 
ant'U'ollrd. Misschieh kwailiel1'zt er zeifvaak 
vi dachten dat Ze in de zeit werde11 gezet; oj 
ze nameh' o~! nitt"Jeneu.r. ].;!a*r ,we hebbell 
l'nth ongepeer li.en ',?l;nJ",e1I i[tvbnden t!it dU 
vragbn wei inteFessant VfJnden. De anrwQor

den .fJaJeiterJefl hee/,stCrk: de 'eenwnd dat er 
/llier bifb-bl"t,uhter g/af IIJ{)estell kpmen, ten!'ill 
.de and"". zel dar ie afteschafl mOC!1m U;lor~ 

deT). Tijdef!j de loch, kwt1l11tn we s{}jm em vall 
de dnder~ d;0tpell tegell, Dit gehe1f.rde '/;!OQf4/ 

toen,u!C zeif gittgc» ~iJ~en in 1Ii!' wipstrhdt. 
Hier ztitgenult de. a! hekel/de 1'aamhPereIJ. S(i/N
migel1 pr:O~ierden I/.e1I leer-lingMt Ie kfJ/Ien, 
daof"hdll'Pglt!d tebwdcn lVOfirde !fjj)) alshi} 
lJaaf I;Jl1;l1tn wiLdP ~aan, \\Ve thebbm echter 
niel gevrq<tgd (If we em van de iekkb'e dames 
k./mdetl. ZnfYniiewen, OlfJdat dit 4)IJS Will Ie 

voren l",:'N a!geradl.'"/l. Dt! gezetll,pheid (seiti(,
heid) wal iJitel"dal'fi t:tal!wezig in de groep•. De 
tippelwlJehekbm uk nist khilJ1eIJ 1Jindm. 

NalUtt tfJevottkJentie,llJ8men hq,dtje(l gqj"nttr
ldC'l((J, b:siote1i we hftiswrutytf Ie gaan en 011ft 

l'Oor te bereiden op de kOllJJt '/)fill tJlizezeer wit-! 
fige gfjJfr"lillweli. 1Ilf!t 11-';e we <lie awnd een' 

gespre!e wilden krijg;. 9 

IHet de vrimdelijke groetm: het hete redattle-, 
team RV'/(KERS -Van de ViJ/kshogeJfho.o/: 
OUSTJr ~1ltiddeiba~r dgretl'irch'l ftho/lete») 
IIit 'u!ysttld. 
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