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verzameling statistische gegevens. 
Werkelijk elk aspect van de "bisnis" 
wordt besproken, tot de vrouwen van 
hoerenJopers aan toe! 
De historische schetsen die worden 
gegeven vind ik interessant, maar 
vooral het feit dat er zeer veel citaten 
van betrokkenen in staan, maakt het tot 
een zeer lezenswaardig boek. Ik zou 
haast zeggen: verplichte kost voor elke 
Nederlander die weinig maar van de 
sex-industrie afweet dan dat wat door 
de media 'NOrdt voorgeschoteld, want er 
worden veel mythen ontmaskerd in dit 
boek. En wil de belastingdienst het 
hoofdstuk even lezen waar gesproken 
wordt over het inkomen van hoeren? 
Een geschat bruto inkomen van 40 
gulden per uur maakt cns nou niet 
bepaald tot rijke vrouwen. 
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Alexandra 

"HANDEL IN HARTSTOCHT" 

In het voorjaar van 1996 gaan 
Rico, Pascal en ik "de hoer op" 
en geven we voorlichtingsmid
dagen in een aantal grute steden. 
De voorlichting gaat over de 
wijziging van art. 250 bis, waar 
wij als hoeren alles mee te maken 
hebbeu, zoals je zo langzamerhand 
weI begrepen hebt. Tevens gaan we 
de nieuwe lijn van de Rode Draad 
ceo beetje uitleggen. 
Probeer vooral te komeo, want de 
infonnatie over 250 bis is heel be
laogrijk voor je!! 
Hou de data in de gaten in de komend 
Vluggertjes!! ! 

DISCUSSIEDAGEN 250 HIS 

In november verschijnt het nieuwe boek 
van Sietske Altink. 
Ik kreeg op voorhand een kopie van een 
drukproef van het boek naar aanJeiding 
van mijn deelname aan een tv
programma. 
Sietske Altink is geen onbekende als 
schrijfster over prostitutie. Zo schreef ze 
'Dossier vrouwenhandel NL' en 'Huizen 
van llIusies' en hielp ze mee aan andere 
publikaties. 
Voor dit boek heeft ze een 
indrukwekkende hoeveelheid gegevens 
verzameld en gerangschikt, de 
verantwoording achter in het boek is 
hier getuige van. Ik heb het in twee 
middagen uitgelezen, zo boeiend vond 
ik het. Ik vond het vooral zo knap dat ze 
de juiste toon wist te treffen; het is niet 
sensatie-achtig, het is niet belerend of 
moraliserend en het is ook niet een 


