
zo bijdehand zijn dar ziJ geen genoegen willen nernen 
mer die onderbetaalde vrouwenbaantjes staat ner
gens duidelijk genoemd. Mijn vader ging ook nooil 
f1uitend naar zijn werk maar geen onderzoeker die 
l',einterresseetd was in zijn motieven, er ll10est 
gewoon brood op de plank nierwaar? 
Van hoeren heeft Gorgels dus niet zoveel bas ge
gerell maar l',elukkig ging her nier over prostituees ill
leen, er werd voora I geprobeerd de verhoudingen 
tussen de verschillende bctrokkenen zoals buurt
bewoners, exploiranrcn (Ill dit OIlderzoek worden Lij 
proxeIleren genoemd) CIl Idanren heJder te maken. 
Niet zo'n eenvoudige klus voor iemand die aileen 
maar voor prostitutie heeft gestudeerd maar Gorgels 
redt zich er aardig uit. AI slaat ze regelmarig een 
feitenplankje mis ze weer tach helder te maken waac 
de knelpunten zitten. Ik kan me best iets voorstellen 
bij de problemen van buurrbewollers in prostir
utiewijken maar dar zii er zelfs hinder van hebben 
wanIleer zii or een haan solliciteren seh udde me wel 
wakker. Het stigma op prosritutie raakt veel meer 
menSen dan aileen hoeren, besef ik wederom. Dit 
maakr het oak niet makkelijk am een onder7.0ek ,ds 
dit gocd rc beoordeJen, je betrokkenheid bn je sorns 
ook bchoorlijk in de \Vel', zitten. Erzirren zoveel 
bntcn a:ln de dis(:u$sie rond')rll prosriluric W;J;)f

door er een groal spClnningsveld onlsraar russen alie 
betrokkenen. Corgcls hedt door rniddcl van dit on
derzock goeJ aan kunncn geven WaM dic spannin
gen zincn en waar rno;?,clij ke oplossingcn te vinden 
zijn. Vooral La. v. anze arhcidwoorwaarden dudt zij 
conclusics re trekken W<lar wii haar dankoaar voor 
kunnen zijn. Zij villdt dar hoe-ten meer berrokken 
moeten worden bij het omwikkelen van prostirutie· 
hcleid omdat overlast teveel in de schoenen van de 
prostituee wordt gcschovcn. Zolang het bordcclver
hod niet wordt opgehevcn maar bordelen een p,ed
oogsrarus houdcn blijft de hoer tot onlllondig gcre
duc-cerd ell wordt zij buitenspel gczet. Dit zal ervoor 
zorgen dat er nlet gcwerkt kan worden aan de vcr
bet~Ting van onzc arbcidwoorwaanJcn. Ook laat zij 
WHen het niet eens te zijn met het gemeentclijk bc
kid, dat de voorkeur heeft voor besloten borddcn, 
7.ij signalcert duidelijk een gezagsverhouding binnen 

t deze bedrijven. Vrouwen blijven geconfronteerd met 
cen baas die uitroaakt wat goed voor je is. 
Konom een gewaagd onder7.0ek van Mw. Gorgels 
en Daar mijo idee de moeite van het lezen waard at is 
her aileen maar .,.......,,...,,...--------.,..':"7
 
vO'lowege die ::I.ardigc 
plarregronujes die crin 
sta ao. A llcrlci prosti t
utie-locaties 'Norden 
daarop aanr;egeven 
dus handig O'lls je wilt 
verkaS$cn. 
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C Wij zijn het zat dat de belasting ons geld inpikt 

'l:ondcr dat wij er iets voor terug I~riigen. Daarom 

C 
hebben wij besloten om aclie te yoeren! In 
versehillende deden gaan wij posters plakken; in 
de hoerenbuurien en bij de bela5tingkantoren. 

~ He! idee am een poslercoillpogne te beginnen komi van een 
poor hoeren ui I Den Haag, die het meten met twee maten 

" van de belaslingen goed zat waren. Den Haag was dvs als 
eers!e aan de beurl. De octie kreeg veel aandacht van de 
pers, en oak de explai!an!en belden am ons even vit te schel
den.Op 13 juli was Utrecht aan de bemt. Eerst zijn Weop

III	 LJe7.0ek geweesf bij de hoeren, die op de boten werken.langs 
het Zandpad. [edereen waar we mee spraken stand achter de 
aetie en een grool aanlal vrouwen hing de posters in hun 
roam. Maar, zoals we allemaal weten, hebben exploitanten 
geen belong bij mandlge hoeren; de voIgende morgen belde 
B. ons mel de mededeIing dot de huurbazen alle posters hud"o den weggehaald, en dat ze dreigden de dames die de posters 
in hun roam hadden hangen op slraat Ie zetten. 
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