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De opmars van Internet is niet te stuiten en het
 
wordt hoog tijd om in de Blacklight een artikeJ

tje te wijden aan dit prachtige medium. Velen
 
hebben ontdekt dat internetten makkelijk is en
 
ook niet zo duur - als je tenminste een compu

ter hebt. Post versturen via Internet is makke

lijk en is nog goedkoper dan faxen.
 
Laat je niet afschrikken door het idee dat com

puters ingewikkeld zijn. Ais zelfs ik er mee om
 
kan gaan, kan jij het ook!
 
Helaas is De Rode Draad nog niet op Internet
 
t8 vinden, maar dat is een kwestie van Hjd. Op
 
Internet is werkelijk alles te vinden wat je maar
 
voor kunt stellen: van archeologische opgravin

gen tot tamagotchi-achtige katten die je kunt
 
adopteren. Je kunt het gebruiken als naslag

werk, om spelletjes te spelen maar ook om
 
gelijkgestemden te ontmoeten.
 
Heel veel organisaties voor prostituees hebben
 
een eigen 'website'.
 

Payoke 
De pagina over aids bevat gegevens over 
allerlei organisaties, waaronder het Belgische 
Payoke en een aantal straathoekprojecten. 
Wat mij opviel was de zinsnede over het ont
staan van Payoke: 'het had op lange termijn de 
erkenning van prostitutie als beroep met een 
eigen status tot doe!.' Had?? Oat lijkt me nog 
steeds geen overbodige doelstelling! 

Mr. A. de Graafstichting 
Qua omgeving is er in ieder geval aandacht 
aa.n besteed en ze beschikken over een groot 
aantal adressen van andere organisaties, 
waarbij ook De Rode Draad wordt genoemd. 

Wild 9rchid 
Wild Orchid is de naarn van een nieuwe pagina 
met de wervende titel 'De eerste virtuele hoe
renkast op internet'. Het is een commerciele 
pagina, vooral gericht op Rotterdam en omge
ving. Er wordt melding gemaakt van een prij
zenonderzoek, omdat men de concurrentie zo 
rnoordend vindt. Het onderzoek is nog niet 
afgerond, maar er als er iets Linnigs over te 
zeggen valt" zal ik er op terug komen. 

Uiteraard zijn er meer pagina's als deze, ik wil 
aileen met dit voorbeeld aangeven dat je Inter
net ook kunt zien als een advertentiemedium. 
Wie weet heb je weI een handig kennisje of 
familielid die een eigen 'homepage' voor je in 
elkaar wilt zetten en dan zou je die manier 
klanten kunnen gaan werven. Veel clubs doen 
dat al. Sommigen richten zich op een interna
tionaal publiek door in het Engels te schrijven, 
overigens de voertaal voor Internet. 

De idealisten 
De verkiezingen liggen alweer achter ons, 
maar toch wil ik het volgende niet onvernoemd 
laten. AI zoekende kwam ik een stukje van het 
verkiezingsprogramma tegen van een partij 
genaamd 'de idealisten'. Over prostitutie zei 
men het volgende: 
'Mannen en vrouwen, het wordt tijd dat we de 
veNreemde bevrediginq van onze seksuele 
behoeften veNangen door de liefdevolle invul
ling van onze relaties.' Het voorstel behelst: 
"Het ministerie van socia/e zaken stelt prostitu
ees die op dit moment in Nederland werkzaarn 
zijn, schadeloos. Met excuses namens de hele 
Neder/andse bevolking.' Dit klinkt eerder realis
tisch dan idealistisch. Subsidie gaan verstrek
ken aan mensen die onze diensten hard nodig 
hebben, dat lijkt me pas idealistisch! 

Amerika 
Zoals met de meeste zaken loopt Amerika 
weer eens voorop, Internet is daar al veel meer 
ingeburgerd dan hier, en dus ook de hoeveel
heid pagina's over prostitutie. Zo is bijvoor
beeld Coyote, onze zusterorganisatie, in rneer
dere steden vertegenwoordigd. Volgende keer 
kom ik uitgebreider op de paginH's in Amerika 
terug. 
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