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We zijn de laatste tijd heel actief buiten 
Amsterdam. In veel gemeenten zitten 
ambtenaren zich suf te piekeren over 
een ver~unningenstelsel dat na de 
legalisering van bordelen in werking 
moet gaan treden. Wij helpen ze een 
handje: we hebben onze wensen in een 
soort concept modelverordening gezet. 
Het is een concept, wat betekent dat het 
nog niet af is. Hebben jullie ideeen, 
meld die dan. Op het ogenblik richten 
we ons op Leeuwarden, Enschede, 
Arnhem en Hengelo. We zijn vooral in 
de aanval tegen deals die sommige 
exploitanten in deze steden met de 
belasting proberen te sluiten. Trap er 
niet in, je kunt niet anoniem blijven als je 
de exploitant jouw aandeellaat betalen. 
Straks pakken ze je toch, en dan moet jij 
maar bewijzen dat je al die tijd via de 
exploitant hebt betaald. Regel je eigen 
zaakjes. Meer informatie over die 
kwestie vind je elders in dit blaadje: 
'Kiezen of kabelen'. 
Over belasting gesproken: Kennelijk 
hebben de belastingregio's geen 
overeenstemming bereikt over de 
aanpak van de branche. Voor sommigen 
is dat goed nieuws, voor anderen 
slecht. De onzekerheid blijft. Je kunt 
zwart blijven werken, maar dan zitje wei 
altijd in angst dat je gepakt kunt worden. 
Want je blijft wei belastingplichtig, 
aileen weet niemand hoe de belasting 
prostituees gaat benaderen. Voor 
degencn die wei wit willen werken 
omdat dat gunstig is in verband met 
aftrekposten en om wit geld te kunnen 
sparorl" is er oak onduidelijkheid. Ais je 

dertig kilometer verderap gaat werken, 
kun je in een heel ander belasting
invorderingsbeleid terecht komen. 
We hopen dat iemand die dat aan den 
lijve ondervindt door ons ondersteund 
een proces aan zal spannen. Degene 
die dat durft, kan overigens zelf wei 
buiten schot blijven. Een advocaat kan 
namelijk als je woordvoerder optreden. 
Overigens hebben we geld gekregen 
am informatie te verspreiden over 
registratie in verscllillende talen. Oat 
vlugschriftje is bijna klaar. 

De kranten staan bol van het probleem 
dat Heerlen heeft met een tippelzone. 
Een prostituee heeft een proces 
aangespannen te~en het sluiten van de 
tippelzone en heeft dat gewonnen. 21 
oktober was er een discussie over het 
tippelgebied. Ene Marianne zou de 
contactpersoon zijn voor prostituees. 
Zij zou als 'medevrouw' de vrouwen zelf 
vertegenwoordigen. Ze zat erover te 
twijfelen of de stoel leeg moest blijven, 
of dat een van ons, die in Heerlen woont 
en de tippelzone kent, mocht komen. Ze 
bleek toch een voorkeur voor de lege 
stoel te hebben, 'de vrouwen waren 
immers zo kwetsbaar en je weet niet of 
Le voldoende vergadertechniek hebben 
en of ze wei de microfoon kunnen 
bedienen. Bovendien wist je ook niet of 
ze teveel drugs hadden gebruikt', zo 
vond ze. Kennelijk zijn straatprostituees 
wei handig genoeg om een proces 
te(:'Jen de gemeente te winnen. Dames 
in Heerlen, laat het er niet bij zitten. Ga 
zelf naar de vergaderingen of laat je 

3 



vertegenwoordigen door een van ems. 
Jullie zijn toch niet zo stom als de 
hulpverlening je afschildert! 

Om te voorkomen dat hulpverleners 
over en zonder prostituees praten is 
Pascale het project Professionals 
Consultancy voor prostitue(e)s in 
Amsterdam begonnen. Ze is al een jaar 
bezig om hiervoor subsidie van de 
gemeente te krij~en. 

Pascale heeft voor Amsterdam gekozen 
omdat het realistisch is om dicht bij huis 
te beginnen en later to kijken of 

prostituees elders in het land ook zo'n 
project kunnen opzetten. 
Voorlopig heeft de gemeente het 
project afgewezen. Het zou niet goed 
onderbouwd zijn. Onzin, het is gestaafd 
met gegevens van hulpverleners en 
met wetenschappelijk onderzoek. 
Overigens heeft datzelfde 
wetenschappelijk onderzoek ook 
aangetoond dat er bij prostituees een 
grote behoefte is aan een 
'maatschappelijk werker', die zelf in het 
vak heeft gezeten. Pascale heeft dan 
ook geprotesteerd tegen de afwijzing. 
We wachten met spanning op de 
uitslag. 
Zoals jullie wellicht weten is Martine 
ziek. Pascale, die al heel lang als 
vrijwilligster bij de Draad betrokken is, 
heeft sommige taken van Martine 
tijdelijk overgenomen. Als je belt naar 
de informatietelefoon, kun jle dus 
Pascale aan de lijn krijgen. 

Inmiddels is ook een informeel branche
overleg van start gegaan. Daarin zitten 
aile direcht betrokkenen bij prostitutie 
om informatie uit te wisselen, zonder 
dat buitenstaanders zich ertegenaan 
bemoeien. De Draad, Prosex, de SOR 
(Samenwerkingsverband van 
raamverhuurders), mogelijk nog een 
andere groep van exploitanten, stichting 
Madam nemen voorlopig dee!. Bij wijze 
van proef mag ook de Hoerenbond erbij 
zijn. 
We zijn benieuwd. Jullie weten dat de 
Hoerenbond in 1993 is ontstaan als 
afsplitsing van de Rodo Draad. Die 
'afscheidingsbeweging' werd geleid 
door een mannelijke prostitlJe, de latere 
woordvoerder van de Hoorenbond. Hij 
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nam toen enkele vrijwilligers en 
vrijwilligsters mee. De zaak werd op de 
spits gedreven omdat deze 
woordvoerder geweld gebruikte 
tegenover de toenmalige medewerksters 
van de Rode Draad. Bovendien had hij 
veel onrust bij de Draad en haar 
partners veruorzaakt met vervelende 
opmerkingen over groepen die ook bij 
de Draad kunnen aankloppen: 
verslaatde tippelaarsters en migranten. 
Ais klap op de vuurpijl verscheen begin 
dit jaar in de Tuk een serie artikelen met 
de titel 'De Rode Draad is op sterven na 
dood', waarin de Hoerenbond probeerde 
aan te tonen dat de dood van Rico paste 
in het aanstaande einde van De Draad. 
Bovendien gat hij Rico nog enkele 
trappen na. We hadden geen zin in een 
proces, maar dit artikel schoot bij ons, 
bij onze partners en ook bij exploitanten 
in het verkeerde keelgat. Maar wij 
geloven niet dat de hele Hoerenbond 
achter dat artikel staat. Sommige leden 
van de hoerenbond waren namelijk heel 
erg op Rico gesteld en hadden veel 
verdriet om haar dood. Wij willen best 
onderhandelen met de Hoerenbond, 
maar aileen met mensen die niet achter 
het artikel staan. 
Een van de verwijten van de Hoerenbond 
aan de Rode Orand is dat jongens
prostitues niet welkom zijn. Oat is onzin, 
wanneer jongens een project bij ons 
willen beginnen, kan dat. Sowieso 
zitten we erover te denken om een 
aanbod te doen aan verschillende 
groepen in de prostitutie. 
Sommige prostituees werken full-time, 
anderen part-time. Voor de part-timers 
en stoppers kunnen we een sociale 
dienstproject organiseren. Marokkaan

se meiSjeS in de prostitutie hebben 
weer heel andere problemen. 
De laatste tijd is er over hen en andere 
minderjarigen in do prostitutie veel te 
doen. We overwegen om een 
praatgroep te starten, waar hulpver
leners geen toegang krijgen. 
Ooit is er bij de Rode Draad een plan 
geweest om een groep te staTten voar 
oudere ex-prostituees. Wie weet kan 
dit plan nieuw leven worden ingeblazen. 
Migranten hebben weer baat bij 
intormatie en misschien een cursus
aanbod waarmee ze uit de voeten 
kunnen als ze eventueel terug naar 
hun land worden gestuurd. Mogelijk 
gaan organisaties voor migranten 
zoiets rnet ons opzetten. 

Misschien komen die activiteiten in de 
plaats van de Open Avonden. Een tijdje 
geleden gaven jullie te kennen dat jullie 
liever een 'themavrije' avonden hebben. 
Ook vonden jullie de vrijdagavond 
geen goede avond, omdatjullie het dan 
vaak druk hadden. 
Oaarom hebben we er een paar 
maanden geleden voor gekozen om de 
Open Avond op woensdag -de 
voetbalavond- te houden. Ook dat is 
geen succes. We zoeken nog naar een 
tormule om een soort Draadcafe te 
gaan houden, eventueel in andere 
delen van het land. 

De Stichting SOA bestrijding heett 
Protocollen voor medisch onderzoek 
bij prostituees gepresenteerd. Het ziet 
er heel degelijk uit. Slechte clubartsen 
kunnen met deze richtlijnen om de oren 
worden geslagen. Ook raadt men de 
artsen aan niet uitsluitend op 
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geslachtsziekten te letten. (Zie het 
artikel van Lucie van Mens, elders in de 
VI uggertjes) 

Politieke actie is goed, maar we willen 
af en toe ook met leuke dingen komen. 
Daarom zijn we van plan het nieuwe jaar 
te starten met een mooie Blacklight, die 
we op onze nieuwjaarsborrel willen 
presenteren. Ideeen zijn hartelijk 
welkom. 
Over mooie ideeen gesproken. Begin 
oktober was Norma Jean Almovedar op 
de Rode Draad. Voor degenen die haar 
nog niet kennen: zij is in de Verenigde 
Staten een van de strijdsters voor 
hoerenrechten van het eerste uur. 
Samen met Margo St James heeft zij 
ooit Coyote opgeLet, een soort 
Amerikaanse Draad. Over Norma Jean 
zou jo een boek kunnen schrijven. Oat 
heeft ze dan Ook zelf gedaan. Zij was 
aanvankelijk rechercheur bij de 
zedenpolitie. Zoals jullie waarschijnlijk 
wei weten uit Amerikaanse films, 
hebben die voornamelijk tot taak om 
prostituees en hun klanten erin te 
IlJizen. Een enorme tijd en 
geldverspilling, waar niemand wat mee 
opschiet. Oat vond Norma Jean ook. 
Het werk van prostituee leek haar veel 
boeiender dan dat van 'cop', dus ging 
ze zelf het werk doen. Oit deed haar in 
de gevangenis belanden. Politieke 
actie was geboden en ze besloot zich 
kandidaat te stellen als gouverneur van 
de staat Californie. Helaas heeft ze dat 
niet gehaald. Vorig jaar heeft ze in de 
Verenigde Staten nog een 
hoerencongres georganiseerd. (De 
Rode Oraad heeft nog geprobeerd geld 
te krijgen om een afvaardiging te 

sturen, maar kreeg het niet.) 'Heel 
kwalijk', dat vond Norma Jean ook. Hoe 
kan het dat de Mr. de Graafstichting wei 
geld had gekregen? vroeg ze zich af. 
We weten het ook niet, naar verluidt is 
or op het ministerie een foutje gemaakt. 
Norma Jean kwam haar plan 
presenteren om kunst en cultuuruitingen 
van hoeren via Internet op de markt te 
brengen. Het gaat am allerlei 
cultuuruitingen: boeken, pamfletten, 
folders, balpennen van arganisaties 
van prostituees of produkten van 
individuele hoeren, screensavers voar 
de computer enz. Gelukkig gaat De 
Rode Oraad binnenkort ook op Internet. 
Op de Draad ligt een hele mooie 
catalogus van de produkten die ze al bij 
elkaar heeft gebracht. Ze zoekt oak in 
Nederland contactpersonen. Schrijf, 
teken of ontwerp je, meld je dan aan. 
Meer informatie ligt ter inzage op de 
Draad. 
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