
N 0 T U L E N van de 
Rood/Roze Draadvergadering van 19 september 1988 
gehouden op het kantoor van De Rode Draad. 

Aamwezige Rode Draad-vrouwen: Carolien, Loes, Margot, 
Hansje (voorzitter, ) Terry (notuliste Je helft), 
Mirjam (notuliste 2e helft) 

Aanwezige anderen: \.JiJ.ly Harmenhoven, maatschappell.jk werkster en 
medeschrijfster van de scriptie "prostituée cliënt of 
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?"; Marjo Meijer huisarts, Roze Draad; AntoinettP. 
Roze Draad Groningen; Angels en Marge de Boer 
aad Utrecht; Ine Vanwezenbeeck Roze Draad; Gail 
on ICPR; Lin Lap St. Tegen Vrouwenhandel; Nel 

\villemse, Margreet van de Heuvel en Mar jan Sax, allen 
Roze Draad Amsterdam. 

Voorstelrondje (zie boven) 

Lin Lap: 
De officier van Justitie in ManillaMeNena's zaak behandelde, is 
vermoord. Wie wil petitie ondertekenen of meedoen aan aktie 
voeren? 

De voorzitter leidt de vergadering in door aan te geven dat dit 
een bijzondere Roze Draad-vergadering is, waar steun en 
medewerkl.ng gevraagd wordt over een aantal aktiviteiten die 
prioriteit gekregen hebben. 
Op de agenda staat het eerste nummer van Blacklight, ons 
tijdschrift; het Hoerenbal en buitenlandse boerenorganisaties. 
Extra punten voor de agenda zijn: 
*Rondom Tien 
*De conferentie in Hanilla 

Een leuke mededeling: 
Harjan Sax vertelt hoe leuk het was op vakantie in Portugal 
zijnde, aldaar de Telegraaf te kopen en met grote koppen op de 
voorpagina onze aktie " No Pictures" vermeld te zien. Het gaf haar 
een heel fiJn gevoel ! 

BLACKLIGHT 
De belangrijkste vraag t.a.v. Blacklight )s: 
Wie helpt verspreiden? Hansje licht toe dat we het blad graag aan 
iedere hoer willen aanbieden maar niet beschikbaar willen stellen 
via allerlei ingewikkelde lijnen. Er worden veel vragen gesteld 
v66r men beslist hoe mee te doen aan de verspreiding. Er gaat een 
lijst rond waarop men intekent voor welke gemeenten men 
belangstelling heeft en afgesproken wordt dat zodra de datum van 
de aktie bekP.nd wordt er opnieuw met de betreffende dames kontakt 
opgenomen wordt. De coÖrdinatie komt op het kantoor van de RD. 
-Ideeën, opmerktogen en vragen: 
Leuk om sexy gekleed (herfsttenue!) te gaan; niet alleen langs 
ramen vooral ook naar clubs gaan. Het mooiste is om in korte tijd 
wijd te verspreiden; via waar kunnen de bladen nog meer verspreid 



worden? Is het zinnig om bij Rondom Tien aandacht voor Blacklight 
te vragen? Nee, omdat we anders misschien vroegtijdig overstelpt 
worden met vragen van de pers. 
-Afspraken 
~iet niet meer dan twee personen aan de deur komen bij clubs. 
*Bij de ramen kan het groepje groter zijn. 
*In het groepje moet altijd een Rode Draad-vrouw aanwezig zijn. 
Bij problemen met deze afspraak: kantoor bellen. 
*De verkoopprijs bedraagt fl.3,95. Er kunnen uitzonderingen 
gemaakt worden maar in principe worden het tijdschrift verkocht, 
niet gegeven. 
*Als het blad opgestuurd wordt, kan een acceptgirokaart 
bijgesloten worden. 
*Het kantoor heeft de coÖrdinatie en maakt o.a. een schema om 
enkele dagen te "tippelen11

• 

HOERENBAL 
-Afspraken: 
*Het feest zal z~Jn 11 december in het Labyrinth. 
*Margot vormt een groepje dat zich met de voorbereiding bezig 
houdt en bij Margat kunnen personen zich aandienen die uitsluitend 
op de avond zelf werk willen verrichten. 
*Marga de Boer en Marjan Sax kennen D.J.'s en vragen of zij w1llen 
en kunnen komen. 
*Gail vraagt Eric, een stripper, of hij wil optreden. 
* Antoinette gaat achter de "Bonbonnieres" aan met het vezoek voor 
een optreden. Margot en A. wisselen elkaars telefoonnummer uit. 
*Er kunnen 600 personen in de zaal. Streven is om de zaal met 
minstens 70% prostituées te vullen, te bereiken door zo veel 
mogelijk kaarten aan prostituées te verkopen. 
* Nannen mogen alléén binnen als introducé van vrouwen. 
* In de Bleeklight wordt informatie over het Bal opgenomen. De 
vraag deed zich nog voor of er voor overnachtingsmogelijkheden 
gezorgd moest worden. Dit is afgeketst; alternatieven zijn de 
nachttreinen en de eerste trein 's-morgens. 
Margat merkte op hoe leuk zij het op het eerste Hoerenbal vond om 
niet-hoeren sexy gekleed te zien! 

BUITENLANDSE ORGANISATIES 
Hansje vertelt dat er in veel landen aktieve hoerenorganisaties 
zijn en dat de RD graag regelmatig kontakt met hen wil. De vraag 
is: wie wil zich vast verbinden om met één organisatie te 
corresponderen en deze inhoud van de correspondentie hapklaar in 
het Nederlands aan de RD door te geven? 
-Reacties: 
Gail: Uitstekend, dat is de behoefte van de ICPR ook, maar ook als 
er geen organisatie is maar alleen een kontaktpersoon toch mee 
corresponderen. 
Loes: Dit is werk van de ICPR, niet van de RD. 
Marjan: We moeten beginnen met de landen die de RD belangrijk 
vindt. 
Terry: houdt het simpel; niet eerst een hoop organiseren. 



An eren: tober ee Prost tut1e ngres. aar? oe 
zit dat met subsidie? Kan de archivering per land gebeuren? 
Gail: Kan er ook op onderwerp geselecteerd worden, b.v.Gezondheid 
enz.? 
Anderen: Wat moet ik schrijven. vragen, ""at willen jullie weten, 
wat kan ik meesturen? 
Hansje: de RD weet niet hoe diverse landen werken; of ze 
soortgelijke knelpunten kennen als wij hier in Nederland. Wat doen 
zij ermee of er aan? 

Afspraken: 
*Gail kijkt welke recente aanvullende zaken vanuit de ICPR 
bijgevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld andere kontaktpersonen, 
adressen e.d. 
*organisaties of kontaktpersonen met wie gecorrespondeerd gaat 
worden en door wie: 
Australië: Nel Willemse .. 
Coyote: Marjo Meijer 
Canada: Margreet 
Mexico: weet Margreet iemand voor 
Zwitserland: Marga de Boer; bij Gail navragen welk adres 
Duitsland: Hydra in West-Berlijn: Angela. Hamburg? 
Oostenrijk: Frau Eva? toch maar niet. 
Engeland: Londen: Eva en Louise Henson zijn de kontakten: 

Italië: 
Spanje: 
België: 

Antoinette. 
Marjan 
Sietske? 
de RD? 

Opzet Model Prostitutiebedrijf 
~1arga de Boer, Roze Draad Utrecht, licht toe: 1'Een MPB kan een 
uitstraling naar andere bedrijven hebben en in een MPB kan 
geëxperimenteerd worden hoe bedrijven beter en anders 
georganiseerd kunnen worden." Er is nog te weinig ondersteuning 
voor het Projekt. Het verzoek is of de Roze Draad Amsterdam in het 
Comitee van Aanbeveling wil zitten. Er wordt rondgevraagd of er 
bezwaren tegen deelname zijn. Geen bezwaren, De Roze Draad stemt 
toe. 

Hier nam Mirjam het notuleren over 

Roze draad heeft in de vergadering haar steun gegeven t.a.v. het 
modelprostitutiebedrijf van de Roze Draad Utrecht. De Roze Draad 
Utrecht was echter teleurgesteld over de late reactie van de Roze 
Draad Amsterdam. Hierover wordt nog even doorgepraat. 
Margat stelde De Roze Draad Utrecht voor om een collectief bordeel 
te beginnen, (dus in handen van de werkneemsters zelf), dit zou 
voordelig zijn i.v.m. de financiële afwikkeling. De Roze Draad 
Utrecht zei dat ze hier al over denkt, samen met de vrouwen van 
het Zandpad in Utrecht. 



Roze Draad Groningen 
Vanavond is er een vertegenwoordigster (Antoinette) van de nieuwe 
afdeling van de Roze Draad in Groningen. Zij vertelt dat ze op het 
moment nog met vier vrouwen zijn en voormemelijk bezig zijn met 
wat prostitutje voor henzelf betekent. Zij hebben wel al de 
Utrechtse enquete uitgedeeld. Verder zijn ze van plan om de 
Groningse gemeente in de gaten te houden wat betreft hun 
uitvoering van de wetswijziging 250bis. Groningen heeft op dit 
moment een zeer streng ZP-beleid, en geeft alle informatie door 
aan de Sociale Dienst ook buiten de stad. Verder is de Roze Draad 
Groningen van plan een open avond te organiseren. Ook \<lillen zij 
meehelpen aan de verspreiding van Blacklight, maar denken erover 
een inlegblad te maken speciaal gericht op Groningen • 

• 

Wendy 
Marjan vertelt over een brjef die zij ontvangen heeft van ene 
Wendy uit de USA die naar Nederland wil komen. Zij zoekt daarvoor 
geld bij fondsen in Amerika. Een brief van de Rode Draad waarin 
staat dat zij hier schitterend werk kan doen, kan haar helpen bij 
het krijgen van geld. Marjan zal deze brief schrijven. 

Het congres in Manilla eind oktober. 
Dit congres is voornamelijk gericht op vrouwenhandel en sexueel 
geweld. Het is bedoeld voor prostituées in Azië. Marjan en Geil 
zijn bezig met een subsidie-aanvraag voor de reiskosten. Marjan 
gaat er in ieder geval naar toe; waarschijnlijk op eigen kosten. 
Margot en Carolien willen hun vakantie naar Thailand combineren 
met het congres. De Rode Draad krijgt geen subsidie voor de reis. 
t~nsje heeft dit indertijd wel gevraagd maar de subsidiegever vond 
dit meer een zaak voor de Stichting Tegen Vrouwenhandel. Lin 
antwoord hierop dat zij waarschijnlijk ook geen subsidie hiervoor 
krijgt. 

Rondom Tien 
Er komen twee programma's van Rondom Tien over prostitutie. De 
opnames vinden plaats op: do 29 sept in de NOS studio's in 
Hilversum, en ma 3 okt jn het Leger des Heila gebouw op de 
Oudezijds Achterburgwal. De uitzendingen zijn op za 1 en di 4 
oktober. 

De film 'cannot run away' 
De algemene mening over de film luidt als volgt: 
Boeiende aangrijpende film doch een eenzijdig beeld alleen gefilmd 
vanuit de slachtoffer-kant van vrou~en in de prostitutie. De film 
begint met een korte filmimpressie van het congres in Brussel en 
laat ook hierbij niets zien van vrouwen die kiezen om in de 
prostitutie te werken. Verder vraagt Marjan vooral te letten op de 
commentaar stem bij de film. Volgens haar worden er namelijk nogal 
rare dingen gezegd, maar het is haar helaas een beetje ontsaan 
daar zij nogal gepakt was door de beelden van de film. 

.. 



Rondvraag 

-Op zo 25 september is er een bijeenkomst bij Marjan thuis als 
voorbereiding op de ICPR vergadering van zon 2 oktober, om 20.00 
in het pand van De Rode Draad. 

- Marjan merkte op dat de Roze Draad Amsterdam weer eens flink 
aangeslingerd moet worden. Margot voegde hieraan toe dat er ook 
weer eens gewerfd moet worden voor De Roze Draad. 

- Angela vraagt naar de afloop met betrekking tot de KLEP. Hansje 
verteld: de brief van de Roze en Rode Draad is verstuurd. ttierop 
reageerde de KLEP teleurgesteld, en vroeg een gesprek aan. 
Hansje en ~ürjam hebben dit gesprek met hun inmiddels gehad. In 
dit gesprek zijn duidelijk afspraken gemaakt die later ook op 
papier zijn gezet. Het gesprek ging prettig. De KLEP heeft 
verder een aktie gehad naar klanten toe. Zij deelden condooms 
(vrijkaartjes) en stencils uit om de klanten van het nut van 
condooms te overtuigen. Deze aktie was als ondersteuning van de 
prostituées bedoeld. Van deze aktie hebben ze verslag gedaan bij 
De Rode Draad. De aktie was onder de vrouwen positief ontvangen, 
de KLEP-mannen kregen van veel vrouwen ook vragen over allerlei 
onderwerpen. Daarom hebben zij aan de Rode Draad gevraagd om 
lijsten met adressen en tips die zij dan kunnen uitdelen. De 
Rode Draad is hier mee bezig. 

- Hansje: de bedoeling is dat er een nieuwsbrief komt voor (onder 
meer) de Roze Draad. 

Loes: vertelde dat zij zeer gelukkig is met de vergadering en 
ziet de vruchten al geplukt '"orden. 

- ~~rgot: in safe-sex agenda staat een hoerenbal aangekondigd op 
3 november bij Gail thuis. ~~ar vraag hoe dit er in kan staan. 
Gail begrijpt hier niets van. Het enige wat zij weet is dat 
~~rgo St.James contact heeft met de mensen die de agenda 
samenstellen. Zij zal vragen of Margo hier iets van af weet. 


