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In de vorige Vluggertjes (nummer 6, 1995) schreef Jaqueline het stuk: 'What's
in a name ?' Oit blijkt veer meer te zijn dan wij (de redactie) aanvankelijk
dachten...
De Vluggertjes worden een paar keer per rnaand verspreid in verschillende steden
van het land. Van collega's krijgen we hierop vaak positieve reacties. Wei worden er
vaak opmerkingen over de ondertitel van het blad gemaakt: 'vakblad voor hoeren'.
Een enkeling stoort zich er zo aan dat ze het blad weigert. Collega's vinden het grof
of herkennen zich er niet in.
De redactie wil graag dat het blad niet aileen een verzetje is voar wanneer er geen
klanten zijn, maar via de Vluggertjes wil de Rode Draad ook de broodnodige
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Onder het
jaarlijks etentje met iedereen die
meegewerkt in de
dit jaar heeft
organisatie, A
brak een felle maar
leerzame discussie uit. De discussie ging over de naam hoer of prostituee De
conclusie die we hieruit hebben getrokken is dat er veel, zoniet alles in een naam
zit. Niet voor niets besloten collega's van het eerste uur de naam hoer t.e gebruiken.
Voor veel mensen is het een scheldwoord dat ze maar al te snel aan vrouwen
meegeven die niet vies zijn van sex, met de bedoeling ze daarmee te vernederen.
Maar je bent niet te vernederen met een naam waar je trots op bent; een naam die
jngeburgerd is geraakt. Hetzelfde gaat op wanneer iemand een pot of flikker ge
noemd wordt, dat is oak weinig bijzonder meer.
De naam 'hoer' leidt niet tot spraakverwarring. Het veroorzaakt hooguit verslikkingen
bij bepaalde gelegenheden. ledereen weet wat een hoer is. Een prostituee, sexwer
ker, gastvrouw of zelfs erotica wordt daarentegen al veel duisterder.
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