Uk Ibm ml U voorstellen dar als cr

ders Ids dergeliiks daadwerkellj/<.

heel veel meisjes via een exploiranr
k.omcn en er zijn twee meisjes on1<1f
hankelijk dat je dan zegt: "!.aar die 2
maar mccdra a icn ~onder da I ie er IctS
voor vraagt".
W<: willen nier op deze cursusverdu:>·
nen. Als het maar geen ~dd kost, dan
ishergocd. We kunnen extreme ko~·
rcn aIs vcreniging gewoon niet dra
gen.

gaal doen,op ren dergebjh.e wijZi: re

~

Eern v'orrmiilDl~SCillrrtill!:IS VOOI" ex
p]oitanrcn wordr al een stllk moeihj
ker, Exploitantco den ken o,lmelijk
dat 7,e alles wetell. Onzl1l natuurlijk,
al zit ie 20 jaar in her v;lk dan wil dar
nog nieT ZCggCll dat Je allc~ al weet.
Als Erotikeur goed aanslaat, lijkt 011S
J.H een goed miJdel om gnp op de ex
ploitam te krijgcll. \ViI hij Erotikeur,
dan zit claar de verplichring ,Jan ~ast
om ] a 2 keer per jaar naar .w'n
ctll"SUS te gaan. Ceen CllfSllS, geen
Erotikeur. Dus de exploitantcll zijo
oak aa n de beu rt.
~taat dat de pros
tituee die de cursus heeft gevolgd een
dIploma krijgt.Dat I~ dus een
verzinsel vall die journalist..Je kan en
mag gecD beoordeling geven OV(;r een
prostitute. Dat bjkt mij geen j uiste
'~a;l ken" Is exploitantcDvereniging
wilen WI; dar ook zekcr !liN docn.
De rnceste vrouwen willen ZO'1l pa
picnje lliet eens, dellk ik. Her is nier
lets om mee thuis tt' komen, du~ W<lt
rnoet je ermee. Als ie het nou op her
<lrbeidsburo kon gebnllkcn was d;lt
naruurlijk ideaal, maar zover lijll we
hebas (nog) niet.
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REACTIE OP DE KRITIEK

VAN MARGOT ALVAREZ
De reactie van Margot vind ik biizun
dcr f/auw omdat ik weet dat zii zelr
ooit ZOIets vall plan IS geweest or
misschlen 1I0g van plan is. Om de een
of andere reden is het er tot /lit toe
nag nie! van fiekomen. lk vmd het
dus heel (Iauw dat zij, IlU iemand eln

ageert. Op deze manier haalt ze
Zlchzcff rmdenllt.lk wil ook wei in
gaan op haar k(1llekplmten. 21; ,~egt
dat hel omzetverhogend is en, ergo,
de exp/olallt dit dus aileen maar VOM
zichzef(doet. Natt/urli]k is dat ZO,
natuur/i/k doen we het 110M ons zdr.
Elke explnltanl heefl he/mig bil een
om"Wf1Ierhogmg. Maar Nlargot weet,
nog beter danlk, dat (Jrt/zetverhugmR
(Jan il,' eX/Jloitallt oak omtetverho
ging van de prostituee is,
Hel door Dt' I<'ode Dmad zo ucrfoei
de fifty-fifty sysleem, hrengt wei met
Zlch mee dat omzewerlJoging uour
beide partijen geldt. Tk zou dus niet
wetcn wat hier I1U op tegen is.
Verder uraagt Margot zich a(waarom
I)e Hode Draad met geuraagd is om
deef 'e nemen aan de OJrsus. WeI, III
Ull vroeger stadium hebben Margot
en ik gepraat om dit samell te doerr.
Maar er kan geW()On ntels samen en
dalltgt niet aan Otis. De \fER heert
dch (lallat het hegin opengesteld unnr
De I<nde Draad, en Zlj haddcil kun
Iler! dee!nenu:n aan de curSI4S, ware
hel niet dal we (1) dit moment geell
cOlltact meer met elkaar Imderhou
den. /n de cursus is rutmle gelaten
/Joor een e) -medewerkster van de
Node Draad. 7-ii knlgt de tl/d om
:rollder onze invlocd haar Inelling te
vormell.
F.en ander punt (Jan kritiek IS dat ie in
een cluh je klanten l1iet kan scleete
rcn. Onzm! Als iii ill CCII club met met
een lJepaa/de klan' mee wilt, dan doe
Ie dill gewoon niet.
()eze mondighCld proberen we hel
meisje IUiSI btj If' brengen in de
cursus. /11 mijn eigen zaak ben Ik daar
zeer slriet in. Wi! ie niel mea, dan Ka
Ie niet mee, desnoods, zonder opgaue
van reden (-Uil eigen crvarillg Weet ik
dar Hmk daar inderdaad heel redelijk
in is)
Dil alles IS dus In/jn hritiek up Mar
got. / k vind hel flauw dat ze in de
kranl doet voorkomcl1 alsor wil als
VER zo handelel1. WI; proberen luist
dit soort be/eid van expl()itClnlen Ie
veranderen.
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