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Beeldvorming 

In dit stukje wil ik jullie graag iets vertellen over wat 
beeldvorming is. Maar ook over wat beeldvorming kan doen. 

Het woord zegt het aI, je vormt je een beeld. Dat wil zeggen 
dat in je hoofd of in je hart Of in je kut iets naar boven 
komt wat zich op een bepaalde manier va~t gaat zetten. Je kunt 
je een beeld varmen van iemand (persaon) of van lets (zaak). 
Als je voor de eerste keer iemand ontmoet, kan er in je hoofd 
iets naar boven komen, bijvoorbeeld iemand is groot. Oat hoeft 
helemaal niet zo te Zijll, omdat je misschien net. op dat moment 
op bed ligt. Als je later vanuit je raam naar beneden kijkt en 
dezelfde persoon komt langs, dan lijkt hij opeens veeI 
kleiner. Je had jezelf een beeld gemaakt wat niet klopte. 

Beeldvorming gebeurt oak binnen de politiek, maar ook binnen 
de Hoerenwereld en De Rode Draad. 
lemand van de gemeente kan zichzelf een beeld vormen van wie 
Hoeren zijn. Die persocn kan dat dcen door zelf te gaan 
kijken, of door zeIf naar de Hoeren te gaan. Maar meestal doet 
iemand dat door andere mensen te vragen iet.s over Hoeren op te 
schrijven. Vaak zijn dit mensen die de persocn van de gemeente 
goed kent. Vaak betekent dit oak dat zij wetcn wat zij moeten 
schrijven en in welke taal. Iemand die op het gemeentehuis zit 
kljkt nlet naar Hoeren, zoals Hoeren dit zelf doen. Als je op 
het gemeentehuis zit, zit je lekker droog en warm, en als je 
weg wilt, komt er een prive-chauffeur die je overal naar toe 
brengt waar je maar wilt. Als je op het gemeentehuis zit, dunk 
je vaak oak dat ledereen eigenli jk zo zou moeten z1 jn zoals 
jij bent, maar meestal denk je aIleen maar aan jezelf. Je weet 
niet hoe andere mensen leven of wat andere mensen doen of 
belangr i jk vinden . Wat. j i j bel angr i jk vindt, daar gaa t het 
tach am. Want jij zit op het gemeentehuis. 
IemaIld van de gemeente vormt 7.ich daarom een beeld van Hoer~n, 

wat het dichtste bij hem of haar zelf komt. Of iemand VOL"mt 
zich een beeld van wat hij of zij in boekjes heeft gelezen die 
door anderen zijn geschreven. remand van de qemcente ligt niet 
op het zelfde bed en kijkt nlet uit het zelfde raam. Zo iemand 
kan dus politiek gaan voeren met zijn of haar eigen beeld van 
Hoeren in het hoofd. Ais dit beeld niet klopt, wat meest.al zo 
is, dan spreek je over negatieve beeldYorming. Als iemand weI 
een goed beeld in het hoofd heeft, dan spreek je van positieve 
beeldvorming. 
De Rode Draad probeert nu alles te doen aan die posi tieve 
beeldvorming. Door mensen te vertellen wat het beeld van 
Hoeren zeif is. 
Maar ook binnen de Hoerenwereld en De Rode Oraad bestaat 
beeldvorming. Hoeren die in club·s werken vinden Hoeren op 
straat miIlder dan zij zeIt". Of Hoeren die aIleen escorts doen, 
vinden Hoeren die overal werken maar raar. Of vrouwelijke 
Hoeren vinden dat jongens zichzelf maar moeten helpen, en niet 
bij De Rode Draad horen. Of witt.e Hoeren vinden zwarte Hoeren 
minder. Oat komt aUemaal eigenlijk door beeldvorming. En hier 
is dat negatieve beeldvorming. 
De Rode Draad probeert ook alles te doen om Hoeren bijelkaar 
te brengen. Op de ze manier leer je andere Hoeren kennen. En 
zie je dat een Hoer die ergens anders werkt, of een ander 
kleurtje heeft, of een s]urfje tussen zijn benen heeft hangen, 
eigenlijk net zo goed is. oit is positieve beeldvorming onder 
Hoeren. 
Je ziet weI dat De Rode Oraad eigenli jk heel veel heeft te 
dcen. Omdat ieder mens weer een eigen beeld hee-ft van een 
ander. leder mens doet aan beeldvorming. Maar je ziet ook dat 
dat op een positieve en op een negatieve manier kan. 

Heb je vragen over moeili jke woorden of over andere dingen, 
dan kun je mij altijd schrijven. Schrijf mij via de redactie 
van ·Vluggertjes. 
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