
watcn of je niet te veel betaalt en inderdaad uitbetaald 
krijgt, mocht. er iets gebeuren. 

DE RODE DRAAD 
Prostituees moeten inkomst.enbelasting betalen en sinds 1992 
ook BTW. De belastingdienst ziet prostituees als 'kleine 
zelfstandigen'. Daarom vindt De Rode Draad dat. prost.ituen~ 

zich ook moeten kunnen verzekeren, net zoals andere kleine 
zelfstandigen en tegen normale premies. De verzekerings
loaatschappijen barsten van de vooroordelen ten opzicht.e van 
prostitutie. Zo lopen wij in hun ogen erg veel risico. Nict 
Qlleen op enge ziekten, maar als je werkt. in de prostitutip., 
zijn al je vrienden crimineel en is het, volgens hun, je eigen 

schuld <lIs er bij je 
ingebroken wordt. Daarom 
willen ze ons vaak Iiever 
niet hebben ais klant, of 
aIleen tegen hoge premies. 
Als je je op tijd aanmeldt 
mogen ze je echter nooit 
een standaardpakketpolis 
vour ziektekosten weigeren 
en moeten ze je een ar
beidsongeschiktheids
verzekering geven. Als r:e 
dan toch nog moeilijk doen 
omdat je zegt dat je werkt 
in de prostitutie, neem dan 
even contact op met De Rode 
Oraad. Wij willen het graag 
voor je uitzoeken. 

NONOXINOL-9 HERR DAN 
ZAADDODEND ALLEEN? 

Zaaddodende middelen die de 
werkzame stof nonoxinol-9 
bevatten, vonnen geen 
risico voor de gezondheid 
bij orale sexuele contac
ten. (Maar het smaakt wel. 
ongelofelijk ,vies! red.) 
Daarvoor" 'is.'. < de blootstel
ling van" de manneIijke 
partner te gp.:rinq. Oat is 
anders voor de vrouw. 8i j 
frequent gebruik is er 
grote kans op het ontstaan 
van beschadigingen va.n de 
vaginawand. Ook neemt de 
kans op vaginale infecties 
toe. De Weterlschapswinkel 
Biologi@. adviseert daarom 
middelen op basis van 
nonoxinol-9 niet vaker dan 
tweemaal per dag te gebrui
ken. 
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'O€!ze cursu!:: is bedoeld voor aIle hoeren die hiermee aan de 
slag willen, of je dit nu op je werk of prive in praktijk wil,t 
brengen. Om ermee te kunncn werken zul je weI iets aan de 
inrichting van je wekplek moeten kunnen veranderen en de 
vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe je je klanten wilt 
behandelen. 
Wanneer je aan S/M denkt komen er al snel beeiden naar baven 
van zwepen en bloeduitstortingen, maar SjM hoeft niet altijd 
gepaard te gaan met lichameli jke kwelling. Er zijn veel S/M 
spelletjes waarbij je niets anders nodig hebt dan je fantasie. 
Belangrijk hierbij is dat je je verdiept in machtsverhoudingcn 
en erkent dat er een wisselwerking moet zijn tussen meesteres 
en slaaf. Je hebt elkaar nodig am samen een spel te kunnen 
spelen. We gaan er in deze af levering van ui t dat j i j de 
meesteres bent en de slaaf van het mannelijk geslacht is maar 
er zijn natuurlijk allerlei variaties mogelijk. 
We gaan uitleggen wat je allemaal aan instrumenten in je eigcn 
omgeving hebt am in je S/M spel kunt gcbruiken. We starten dus 
met een inventarisering van middelen en mogelijkheden. Later 
gaan we een aantal SjM fantasieen introduceren waarmee je 
(voorzichtig) aan de slag kunt. 
Vaak vindt je slaaf het heerlijk als je in zijn tepels knijpt. 
Na een poosje voel je dat goed in je vingers dus daar heeft 
men tepelklemmen voor bedacht. Deze kun je in vrijwel iedere 
sexshop kopen (vanaf een tientje). wil je niet direkt veel 
geld ui tgeven nu je nag aan het verkennen bent dan zi jn er 
voldoende goedkope oplossingen zoals wasknijpers. Hct is weI 
zo fris om dan plastic knijpers te gebruiken omdat je die goed 
schoon kunt maken na afloop. ook vinden veel slaven het 
spannena om vastgebonden te wordoll. oi t kan met gewoon touw 
alhoewel dat soms sporen op het lijf nalaat en dat is iets wat 
de meeste klanten zich niet kunnen permitteren. Beter is het 
om zacht koord te gebruiken. Oi t kun je per meter kopen bi j 
gordijnenzaken maar ook bij V&O en hobbywinkels. Ook hier 
geldt weer dat je het koord moet kunnen wassen. Het is ook erg 
leuk om kettingen te gebruiken als je iemand wi! beperken in 
zijn bewegingsvrijheid, ze rinkelen ook- lekker" als de ander 
probeert los te komen. Kettingen kun je in:"verschillende 3jM 
speciaalzaken kopen maar bij de ijzerhandel is het gewon per 
meter te kOOp en ben je een stuk goedkoper uit. 
Je kunt iemand natuurlijk liggend vastbinden maar je kan er 
ook je deurpost voor gebruiken. In de bovenste hoeken van de 
deursponning draai je twee z.g. ogen (Hubo.Gamma enz.) waaraan 
je de ander stevig kunt bevestigen. 
Verder zi jn er in je naaste omgeving t;al van martelwerktuigen 
te vinden zoals jc haarbarstel waar je het lijf mee kunt 
"strelen lt , een pakje simpele schoenveters waar je ballen mee 
kunt binden en Oak de kokosmat i.n de gang kun je in je spel 
betrekken - leuk bij knielaktiviteiten. 
Bij deze introduktie wil ik het voorlopig laten en natuurlijk 
krijg je ook huiswerk op: 
Kijk de komende weken eens goed om je heen om te zien of je 
zelf ook (huishoudelijke) artikelen kunt ontdekken die goed 
van pas kunnen komen in je toekomstige sjM-carriere . 
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