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OPEN AVOND 

Hier is eens een berichtje van een 
ex-prostitute van 51 jaar. Ik heb on
geveer lien jaar in de business geze
ten en ben er nu alwecr I.o'n twintig 
jaar uil. lk heb drie keer de Open 
Avond van de Rode Draad bezocht 
ell daar wilde ik wat over kwijl. Hel 
was een verademing voor mij om 
tens met boercn te praten. Het is 
best cen Zwan: last om le dragen, 
want het L<; nog altijei zo <!at mensen 

jc niel meer scricus nemen, als zc 
wetcn dat je de hoer hebt gespeeld, 
daar kan ik vlln meepraten. Soms wil 
je je hart tens luchten ma<lr dilt 
wordt mClecn afgestraft. 
Maar ik 7,OU wat over de Open 
Avond schrijven. Ik vond hel heel 
gczellig, er werd veel g-:praat en gc
lachcn. Je kan gewoon je zelf zijn. 
lk moel lwee uur rijden om op de 
Kloveniersburgwal Lc kamen, maar 
ik hcb het er voor over. He! is geen 
schande Om prostituee te zijn. We 
voor.den in een behoefLe. Het is een 
dienstverlencnd bedrijf, 

Kom op hoeren, ex-hoeren, prostitu
tes, mas.<.;eusr..s of hoe we ook ge
noemd worden, kom naar de Open 
Avond want DE RODE DRAAD IS 
ER VOOR JOU. 

Wanneer straks de prostirutie gcle
galiscerd wordt, kunnen we de dis
criminatie te lijf gaan en worden we 
misschien eens als nannalc vrouwen 
bekekcn. 
Artikel drie van de Universele Ver
'klaring van de Rechten van de Mem> 
Juidl: 'Ecn ieder beef! recht op le
ven, vrijheid cn onschendbaarheid 
van zijn pcrsoon.' Wic wcel wordt 
het lecfbaarder voor hoercl1 en ex
hoeren. Altijd blijven hopen cn nooit 
de moed verliczen. 

Dita 

SUPER 

Wij, twee vriendinnen, willen jullie 
feljcilcrcn mel jullie blad. Wij WCf

ken op dil moment in een c1llb en 
hcbben afgelopen jaar achter het 
raam gewerkt in dezelfde straat. Wij 
willen aile haeren in Nederland wat 
vragen. Hebben jullic ook zo fantas
tisch vcrdiend dil jaar? Bike dag 
loch op zijn minsl duizcnd piek en 
dat nag zander I.e neuken ook. lullie 
nemen toch oak nooit een enigszins 
geldeurd persoon mec naar binnen 
of naar bove.n? Vast ruet, want je 
collega's doen dllt toch ook nooit. 
lullie laten tach ook zeker ceo klant 
allijd op zijn mlnsl vijftig pkk extra 
belalen Ills hij vijf minuten langer 
wil b\ijveo en zijn die lastige klan
lenklootzakk.w ook altijd 7.0 gedwce 
bij jullie? 
Nou gefeliciteerd dan superhoeren, 
ons lokt. het ruet altijd even goed. 

Groetjes, Christina en LaW'a 

COOPERATJE 

Ik scbrijf samen met een vriendjbe
zocker om jllllic het volgende idee 
voor te !eggen. Zou het niet moge
Jijk zijn om mel een paa.r dame.." een 
huis te knpen of te huren; met voor 
iedereCll (',en cigcn kamcr (aileen) 
YOD, het werk? Dit ZOIl de kamcrhu
fen enorm kunnen drukken. Boven
dien kunnen de collega '$ cen zekere 
Slcun your elkaar zijn. Hel zou meer 
ecn co6peratie moeten zijn dan C('J'l 

bordeel. Wal we tlodig bebben is cen 
still'tkapitaal, een gocde lokatic, eell 
aanlal dames, vijf azes, die ten goe-
de verstandhQuding met elkaar wil
len opbouwen, en een schrirtelijke 
ovcrecnkomst. Het is nog maar een 
pril plan en misschien wat idealis
tisch. Het kan zijn <!at het a1 eerdcr 
is hcdacht. Maar nu is het via de 
Rode Draad wellichl mogelijk eens 
verder le denken over zoie!.';. Ik wil 
gra::lg over1cggcn met coilega 's die 
hierin iets zien. 
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GENIETEN 

Dczc zomer heb ik drie weken in 
Portugal vakMlie gevierd en heb 
toen iees heel raars meegcmaakt. 
Al na een paar dagen kwam ik cen 
schitterende Zwitser tegen. Gm'AI in 
de klercn, cen vlot kap~cl CI1 h-:l 
juiste klokjc om zijn pols. Ook in 
bed sloeg hij geen siecht l'iguur; 
maar toch voeJde ik me achteraf bc
lazeI'd. Ik voclde me waardcloos 
om<!at ik er geen geld voor had ge
krege.n. Natuudijk had ik hem niet 
verteld dar ik in cen sexclub wcrklc, 
andel'S had ik weI over p;e1d kunnen 
pr(lten. Maar ja, jullie wetcll va~l 

wei hoe rutt gaat; je gaat up vakanlie 
am je werk juist even van je af Ie 

zetten en bovendicn loop ik cr ank 
niet mee te koop dal ik 'in he! yak 
zit'. Kortom, ik vond het gewooll 
een leuke bink en had zin in cen 
pretje. 
Na die vakantie was ik best een bee
tjc in de war want ik was bang dat ik 
'hf:t' nooil meer 'voor niks' ZOIl 

kwmen. Inmiddels heb ik me cr al 
weer aardiB bij nef:rgclcgd maar hel 
bIijft bedreigend. 
Nu je injc vdje tijd condoonlS mod 

gebruikcn is de grcns tussen werk en 
priv6 nog yager dan voorheen. Dat 
ik het bij cen klanI lekker kon vin
den was al een hele oilldekking voar 
me, maar nu ~ta ik weer middcnin 
l':en totaal nieuwe ontwikkding in 
m'o leven. Ik hoop ilitt er vrouwen 
zijn die dit herkennen en misschien 
ook ie!.'; over hun crvaringen willen 
schrijven. Heef! genieten op je wcrk 
voor jou net wveel mel schuldge
vodens te maken als geniclcn wan
neer je vrijt mct iemand die jc zeIt' 
hebt llilgekozen? lk zou het fijn vin
den daarovcr in de volgende Black
light te Iezen. 

Chantal dt~ K. 


