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Lisa werkt pas in de prostituUe en is van plan dot 
ook maar korl Ie doen. No een of twee jaar heeft ze 
genoeg verdiend om een eigen kapsalon te begin
nen. heeft ze uitgerekend. Met de belasling heeft 
ze nieLs Ie maken. vindt ze, en van de wetswijzi
ging heeft zij ook geen last. regen de lijd dot er 
werkelijk iets verandert in de prostilutie is zij 
weer in het kappersvak acUel. Welterusten Lisa. 

Kitty is 01 Iwaalf jaar hoer en 01 twaal£ jaar zegt zij dot 
ze er volgend jaor mee goat stoppen. Hoar vasle klanten 
worden er doodmoe van. ledere keE?r hopen zij dot ze vol
gend jaar. no Kitty's "pensioen", eindelijk eens met goed 
falsoen met hoar huurvrouw kunnen sloeien zonder Kilty 
voor het hoofd te hoeven staten mel "vreemdgaan". 
Heiaas voor hen, maar Kitty kan zichzel£ nag lien jaar 
voornemen om volgend jaar hoar hoeren-coniere te be
eindigen. Welterusten Kitty. 

lonnie is "ex". Ze heeft twee jour gewerkt op verschil
lende plaatsen en is vijf jaor geleden geslopt met wer
ken. Ze leeft nu van hoar uilkering met hoar twee kinde
reno Het is niet altijd makkelijk am mel zo weinig geld 
rond te moeten kamen, maar ze is er trots op dot het lukl. 
Werken doet ze niet meer. aileen met de dUJ'e feestdagen 
pakt ze toch een paar klantjes. Dot dael ze oak wei als ze 
weer eens rood staat bij de bank. Ze is bHj dot ze zichzeU 
een "ex" kan noemen. Welterusten lonnie. 

Om de een of andere reden menen veel hoeten allerlei 
excuses te moeten verzinnen om in de prostilutie te wer
ken. Het is natuurlijk een ingewikkeld beroep en door de 
maatschappij worden we oak niel echt gewaardeerd 
vom onze grote 30ciale funelie in het gehee1. Men maakt 
graag gebruik van haeren, maar wi] daar later Hever 
niet aan herinnerd worden. 

Ook wij, van de Blacklight-redactie zijn trouw aan deze 
hoerencultuUI. No jaren van plaeteren met tekst en illus
traties en veel gevechten met onhaolbare deadlines, 
besloten we er mee op te houdell. 
Hoewel wij er vorig joar van overtuigd waren dot er 
naoit meer een Blackligh1 zou verschijnen. heb je er 
dus toch een in je handen. We hebben het afgelopen 
jaar met veel plezier de Vlu9gertjes (aIleen voar hoe
ren!) gemaakt en verspreid. maar eT hLeef behoefte aan 
een wat decadenter blad. zoals Blacklight nu eenmaal 
is. Helaas zijn we niet rijk genoeg om zo'n duur tijd
schrift op de markt Ie brengen, maar hi.er bood good old 
Durex de oplossing. Durex heef! een gedeelte van ons 
blad gesponserd en tretkteert onze lezers bovendien nag 
op een poor (goede) condooms. 

In 1993 v-tllen deze mensen je te woord staan 
als je belt of langskomt bij De Rode Draad! 

HEl
 

jo 

RODE
 

Jeannct 

DRAAD
 

lEAM
 

Margut 

Margot Laurence 


