LOSSE TONGEN
BRIEVEN VAN LEZERS
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Beste redaktie, collega's
voorheen was ik een trouwe Blacklightlezer en inmiddels ben ik
een echte
fan
ann het worden van
jullie nieuwe blad
Vluggertjes. Ik vind het nieuwe blad veel aktueler maar dat
zal weI komen omdat Vluggertjes veel vaker uitkomt dan
Blacklight deed. Het eerst bekijk ik de foto's en illustraties
en laat de sfeer VHn het blad wat op me inwerken. Daarna begin
ik aan de brievenrubriek 1I10s5e tongen" omdat ik daar als
"oude"hoer een hoop in herken en nog steeds nieuwe dingen van
anderen leer.
lk heb me in mijn (raam)werk al~ijd erg laten intimideren door
het begrip Il goe de hoer". Waren het geen collega's (of moet ik
concurenten zeggen) die me ver~elden dat ik roi jn werk niet
goed deed dan waren er weI hui,sbazen of klanten die ik
ruirnschoots de kans gaf me te kleineren in mijn vakkenni5.
Maar wie bepaald nou eigenlijk wat een goede hoer is ? Er is
ui teindeli jk geen enkele opleiding die je kunt volgen en de
rest van de maatschappij denkt dat prostitutie een kwestie is
van II je verdient het makkelijk op je rug en doet je poten uit
elkaar". Terwijl ik ondertussen ook een hoop (vooral vrouwen)
hoor zeggen dat ze niets tegen prosti tutie hebben en zelfs
bewondering voor de hoer voelen maar "het ZELF nooit zou
KUNNEW' .

Kortom ik denk dat niemand eigenlijk weet wat een goedc hoer
is, hoewel ik daar zelf natuurlijk toch over nadenk en d.rn.v.
deze brief andere Iezers probeer ui t te dagen zich hier eens
over ui~ te spreken. Ik zal zeIt het (goede?) voorbeeld geven.
Een goede hoer is iemand die:
durft te kie~en voor haar vak,
die trots is op haar Iijf,
sex een gezonde zaak vindt,
van mensen houdt,
weet hoeveel zij/hij waard ~S,
discipline bezit,
een sterke persoonlijkheid heeft.
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KANJERS dus die hoeren, een reden om trots op onszelf to zlJn
en toch ontbreekt het ons zo vaak aan zelfvertrouwen. Tk hoop
dat anderen willen reageren op mijn brief door te vertellen
waarom zij trots zijn op zichzelf want de wereld verteld het
ons niet en dat ondermijnt onze ontwikkeling. Beste col1ega's
laten wi j elkaar en daarmee onszelf vertellen hoe gewe.ldig
trots wi j op ons beroep z i jn ongeacht wat anderen daar van
denken. Vluggertjes is toch zeker ons blad of niet soms?
1iefs, Julia
Hallo,
Nog altijd worden er in veel landen prostitueesopgepakt door
vieze mannetjes die zelf niet nadenken en dus slaven zijn.
Ze ki jken op ons neer en behandelen ons vaak zonder respekt,
terwijl ze anders weI behoefte hebben aan de dlensten die we
te bieden hebben (anders was ons beroep allang uitgestorven).
Ik ben trots op wat ik ben en wat ik bereikt heb, maar ook ik
kan me nip-t veroorloven uit de anonimi tei t te treden-want we
schijnen geen rechten te hebbcn. Toen Elizabeth Tiedemann voor
Elsevier me
interviewde
(oprocp
in laatste v1uggertjes,
laatste bIz.) heb ik dat ook anoniem (door de telefoon)
gedaan.
Ik ben lid van de Rode Draad orndat ik een wereld wens waar ons
beroep en bestaan met RESPEKT en MENSWAARDIGHEID wordt
benaderd.
Je mond houden is jezelf doodzwijgen.
liefs, Kim

