
De Hoer Op
 

Misschien hebben jullie er al iets van gemerkt We zijn momenteel druk bezig plaatsen in
 
Nederland te bezooken waar raam en/of straatprostitutie is.
 
We doen dit allereerst omdat we het belangrijk vinden dat jullie weten dat we er voor jullie
 
zijn.
 

Deze keer zijn we bijvoorbeeld in Nijmegen en Amhem geweest. We hadden daar
 
afgesproken met een van onze lezeressen.
 
Nijmegen hadden we eigenlijk snel gezien. De hoerenbuurt daar is namelijk ontzettend
 
klein. Er zijn ongeveer vier of vijf panden naast elkaar. Heb je die gezien, dan heb je de
 
ramen van Nijmegen gehad. We hebben ook nog oon kijkje op de opstapzone genomen,
 
dat is een tippelzone waar meiden megen instappen maar niet afwerken. We waren er
 
eehter aan de vrooge kant, zo rond half zes, dus er was nog niemand aanwezig. Er mag
 
daar pas vanaf 19.00 uur getippeld worden dat was dus wei jammer. Daama zijn we naar
 
het Spijkerkwartier in Amhem gegaan. Veel meiden vonden het leuk dat we speciaal voor
 
hen met de nieuwe "Vluggertjes" langs kwamen. Het was er behoorlijk druk. Toch hoorden
 
we de meiden zeggen,
 
dat het met de
 
verdiensten de laatste
 
tijd erbarmelijk gesteld
 
is.
 
De week daarop zijn
 
we naar Utrecht
 
geweest, eerst naar
 
het Zandpad. Het was
 
al donker en ik kwam
 
langs het water
 
aanlopen, waar je al
 
van een afstand de
 
boten met de rode
 
Iichijes ziet! Het zag er
 
gezellig uit. Nadat we
 
ook daar wat
 
"Vluggertjes" ~dden
 

uitgedeeld, hebben we wat meiden aangesproken. daama gingen we weer het koude,
 
natte Utrecht in. We benijdden die melden in hun gezellige verlichte kamertjes we!. .. Op
 
de Europalaan spraken we wat maiden die ons vertelden dat ook hier de business niet
 
meer is wat ie ooit geweest is. De bus kwam om kwam om kwart voor negen en
 
aangezien het een (voor ons) nieuwe bus was stapten we nieuwsgierig naar binnen. We
 
hebben daar met wat dames zitten praten en onze laatste "Vluggerljes" uitgedeeld.
 
Ook hebben we Amsterdam even vlug aangedaan op 6 december, we hebben daar in het
 
wallengebied onze "Vluggertjes" verspreid. In'het komende jaar zullen jullie ons
 
ongetwijfeld vaker gaan tegenkomen. Op 10 januart staan Haarlem en Alkmaar op de
 
agenda en op 17 Januari Groningen. We laten jullie ruim van tevoren weten waar we naar
 
toegaan dus a1s jullie het leuk vinden om een keertje moo te gaan verspreiden, neem dan
 
eontact met ons op!
 

Marianne 
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Ik heb zelf jarenlang in clubs gewerkt. Ik 
weet dus hoe het daar a1s meiden onder 
elkaar zijn . Van de een leen je een beetje 
lippenstift en van een ander gebruik je 
een oogpotJoodje en je denkt eigenlijk 
nauwelijks na over de ziektes die je 
daarmee zou kunnen oplopen. lk heb het 
niet eens over AIDS want volgens mij kun 
je door een oogpotloodje niet 
geinfecteerd raken, al zit er wei virus in 
traanvocht. Maar ik denk weI aan 
koortsu itslag, dat is ontzettend 
besmettelijk en a1s je een lippenstift leent 

heb je grote kans dat je er een paar 
miljoen bacillen cadeau bij krijgt. 
Ook een gewone verkoudheid of griep 
heb je op deze manier natuur- lijk snel te 
pakken. Of een oogontsteking als je een 
oogpotloodje gebruikt. Die ongemakjes, 
want dat zijn het, zijn zo besmettelijk aJs 
de pest. 
Dus denk er volgende keer eens bij na 
als je make-up van een ander leent. 

Marianne 

Een pijnlijke verstandsverbijstering 

Sinds een paar weken voJg ik de zelfverdedigingslessen van De Rode Draad. Ze zijn 
leuk en leerzaam, ik kan ze echt iedereen aanraden. We leren er niet aileen "de 
technische foefjes" als grepen en worpen, maar we denken er oak na over de vraag 
op welk punt je nog onderhandelt en op welk punt je gaat vechten. Intuitie is een 
belangrijk onderdeel bij deze vraag. Soms handel je in een reflex zonder daar bewust 
bij stU te staan. 
De keer dat ik puur in een was ik bang dat het sponsje in mijn 
reflex handelde, zaJ een van baannoedermond vast zou komen te 
mijn klanten zich waarschijnlijk zitten. De pijn en de angst maakten 
neg goed kunnen herinneren. dat ik in een reflex naar aehteren 
Mijn escortbureau stuurde me greep. Het was een soort 
samen met een collega naar verstandsver-bijsteling, 
een hotel. Twee jongens van Ik kneep in zijn ballen. Hij sprong op 
rond de dertig deelden aar als door sen angel gestoken en 
samen een kamer. Mijn gilde "wat doe je nou?" Hij liep druk 
coilega nam de kleine klant en doonde de badkamer in en uit en 
ik de forse met dito pik. Nou 
moet ik sr bij vertellen dat ik M ...ongesteld was en met een 
sponsje werkte. Mede 
daardoor was ik aJ 1'at 
gevoeliger. En toon hij knap 
stevig begon te neuken liet ik 
me op een gegeven moment 
in een achter1angs positie 
manoeuvreren. Ik kreeg er al 
gauw spijt van omdat ik de 
schokken zo niet goed meer 
op kon vangen. Ik probeerde hem weer in 
een andere positie te krijgen, Oat lukte 
niet erg. Ik had ondertussen al twee keer 
"auw" geroepen, maar hij ging gewoon 
door. Op het moment dat hij klaar kwarn 
stootte hij een paar keer extra hard. De 
pijn was nu niet draaglijk meer. Tevens 

ging zijn baJlen aan het andere 
meisje en zijn vriend laten zien. Pas 
toen begreep ik wat er gebeurd was. 
Behalve dat ik hem geknepen had, 
had ik blijkbaar ook mijn nagels 
gebruikt en zijn balzak opengehaald. 
Het leek net een ladder in een 
panty. Hij bloedde nogal en in de 
badkamer lag een bebloede 
handdoek. lk had een mengeling 
van sehlik en lachen over me. Eeht 
spijten deed het me niet, hij had 

•	 maar moaten reageren op mijn "auw". Hij 
riep nog dat hij me voor straf moest slaan 
en gaf me half-emstig nog een map met 
de anddoek. Later daeht ik neg: hij zaJ 
maar en vnendin thuis habben, hoe moet 
hij dat aan haar verklaren? Zak tussen de 
rits gezeten? 
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