
~en les op de politieschool 

Voorlichting geven is €len van de dingen die de Rode Draad 
doet. Via de pers, de vluggertjes en de Blacklight. 
Telefonisch Cop maandag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur) 
en de inloop-donderdagmiddag.Ook op de inloop avonden, de 
eerste vrijdag van de maand kun je je vragen kWijt. 

Zo geven we ook voorlichting op scholen. Vaak worden we 
gebeld, en wordt er gevraagd of een prostitu€le een les wil 
komen inleiden of verzorgen. Oat houdt in dat je iets vertelt 
over de Rode Draad en haar aktiviteiten, en daarnaast over 
jouw prostituee zijn. Oat laatste is voor de leerlingen 
natuurlijk het inter~ssantste. Meestal vertel ik in het kort 
iets en laat de groep dan zelf vragen stellen. 
Ik heb gemerkt dat niet aIleen de schol·ieren van deze 
voorlichtingen iets leren. Ook voor mezelf is het Ieerzaam. 
Door hun vragen ga ik nadenken en dat geeft me een 
bewustwording mee. 
Twee maanden geleden kwam er weer een aanvraag binnen om 
voorlichting te geven. Ditmaal op de politieschool in 
Amsterdam. Fons Bierens heette de leraar, en hij had al vaker 
meiden van de Rode Oraad in zijn klas gehad om hun zegje te 
doen. 
We spraken af dat hi j van tevoren naar de Kloveniersburgwal 
zou komen om kennis to maken en door te spreken wat precies de 
bedoeling was. 
Op een donderdagmiddag om 10.00 uur (Akelig vroeg voor mi jn 
doen, net zoals veel hoeren ben ik niet zO'n vroege vogel. De 
avonduren z1 jn voor mi j de betere ti jden) zaten Frans en ik 
achter de koffle. 
Hij is een klein rnannetje (Waar hij zelf herhaaidelijk de 
nadruk op legt. Waarschijnlijk om anderen voor te zijn.) met 
een open, vrolijke zelfs ietwat gUitige uitstraling. 
Twee dagen achtereen zat ik voor twee verschillende klassen 
vol agenten in spe. wat voor mij heel ongewoon was, was dat ze 
allernaal in uniform zaten. studenten dragen tijdens de 
opleiding al hun uniform. zat ik daar tegenover een hele meute 
"smerissen". Ik moet toegeven dat ik me weleens meer op m'n 
gemak heb gevoeld. 
Het bleken echter heel geinteresseerde, luisterende lieden te 
zijn. Hun vragen waren gericht maar niet sensatiebelust. Het 
viel me op dat veel een goed inzicht hadden in de 
ornstandigheden waarin een prostituee zich bevindt, of dat in 
ieder geval probeerden te verkri jgen. Ben opmerking bleef me 
op een of andere manier bij. Ik vroeg de groep hoe zij zouden 
reageren als iemand in hun orngeving hen vertelde dat ze hoer 
was. Een van de studenten zei: "Ik zou me vereerd voelen. A15 
iemand mij dat vertelt moet ik weI iets betekenen voor 
qiegene.Je kunt je nogal wat negativiteit op de hals hal en 
door dat te vertellen." 

De jongen die dit zei hoop ik later in zijn werk nog weI eens 
tegen te komen. Niet a),leen bij deze klassen waren ·watr 
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"vooroordelen" weggeval1en door ons gesprek, maar oak bij mij 
was er het een en ander veranderd t.o.v. de politie. 
De politie; nog steeds niet mijn beste vriend, maar weI rnijn 
respect waard. 
Fons, dank voor je uitnodigi.ng. Over een paar maaanden hoop ik 
jou en je leerlingen weer te zien bi j een volgende 
voorlichting! 
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Sociale kaart voor hoeren. 

Een poosje terug zi jn we begonnen met het maken van een
 
sociale kaart voor hoeren. In die so<;iale kaart worden naam,
 
adres en relevante informatie gegeven over de verschillende
 
bedrijfstakken binnen de prostitutie.
 
We wi-lIen graag een zo groat mogel i jk "archief" opbou'illJen.
 
Handig voor meiden die ergens willen werken, maar niet weten
 
waar. Of bijvoorbeeld niet in een club willen werken waar ze
 
rnoeten drinken.
 
oit soort info staat allemaal in die socialc kaart. Verdere
 
informatie: ·Oe verdeelsleutel, aanwezigheid van een clubarts,
 
boetes, werktijden, drank- en drugsgebruik, condoomgeuruik,
 
taxigeld, enz.
 
Zo kunnen we elkaar waarschuwen voor louche exploitanten of
 
juist bepaalde zaken aanbevelen. 

Hierbij doe ik aan jUll.ie een oproep am mee te helpen aan de 
opbouw van ons "archief". 
Heb je ervaring binnen een bepaalde clUb of op een andere 
werkplek en wil je deze inforrnatie weI doorgeven, bel ons ! 
Mocht je het antwoordapparaat te horen krijgen, spreek dan je 
adres in. Vergeet alsjeblieft niet te vertellen om welke 
bedrijfstak het gaat (club/privehuis, escort, raam of straat). 
Wij sturen je dan een forrnulier en een retourenveloppe toe (in 
een anonieme enveloppe), die je kunt invullen met je 
ervaringen. 
stuur je dat formulier weer terug, dan help je ons en je 
(aanstaande) medehoeren. 
Hopelijk kan en wil je ons heJ.pen. 
Tot horens!!! 
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