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Het woord zegt het 01; je vormt je 
een beeld. Dot wi! zeggen dol In 

je hoold of in J8 hart of in je kut 
iet5 noar boven komt wa1 r:ich op 
een bepaoJde manier vast goat 
zeHen. Je kunt je een beeld vor
men van iemand (persoon) of van 
iets (zaak). Als je voor de eerste 
keer iemond ontmoet. kon er in je 
hoofd iets naar boven komen. bij
voarbeeld, iemand is groat. Dot 
hoeft helemaal niet zo Ie zijn. am
dot je misschien net op dot mo
ment in bed ligt. Als je later van
uit je mam naor beneden kijkt en 
dezelfdc persoon korn I longs, dan 
!ijkt hij opeens veel kleiner. Je 
had een beeld gevormd wal niet 
klopte. 
Beeldvorming komI voor binnen 
de polltiek, maar ook binnen de 
hoerenwereld en De Rode Draad. 
Iemand uit een gerneenteraad 
varmt zich oak een beeld van 
wie. wat of hoe hoeren zijn. Hij/zij 
kon dil doen door zel£ te goon kij
ken noar hoeren, o( gewoon door 
zel£ "naar de hoeren" te goon. 
Maar zo goat het doorgaans niet. 
Meested wordt er iemand ge
vraagd am iets over hoeren Ie 
schrijven. Dot is dan vaak een 
persoon die de betreffende amb
tenoar 01 kent Hel is iemand die 
weet wat hij moet schrijven en in 
welke 1001. Maar iemand die op 
het gemeentchuis zjl kijkt niet 
naar hoenm zoals hoel'en dit zelf 
doen. Als je op het gemeenlehuis 
zit. zit je lekker droog en warm en 

. als je weg wilt. komt ar een prive
chauffeuT die je overal naar toe 

In dit stukje wil ik jullie 

graag iets vertellen over 

beeldvorming. Wat is 

beeldvorming? Maar 

oak; wat kan 

beeldvorming doen? 

brengt. waarheen je maar wilt. 
Ais je op het gemeenlehuis zit, 
denk je dot iedereen eigenlijk zo 
zou moeten zijn als jij bent. maar 
meestal denk je aBeen maar aan 
jezelf. Je weet niet hoe andere 
mensen leven of wat andere 
mensen daen of belungrijk vin
den. Wat jij belangri)k vindt, door 
goat het toch am. Wunl jij "7.it op 
het gemeentehuis. 

Iemand van de gemeenle vormt 
zich daorom een beeld van hoe
ren, wat het dichtste bij hem of 
haar zelf komt.' Of iemand vorm! 
<:ich een beeld van wat hi] of zij 
in boekjes heeft gelezen die door 
onderen zijn geschreven. remand 
van de gemeente ligt niel in het 
zelfde bed en kijkt niet uB het 
zelide roam. Zo iemand kan dus 
pohtiek goon bedrijven met zijn 
of hoar eigen beeld van hoeren 
in het hoofd. AIs dit beeld niet 
klopt. wat meestal zo i5, dan 
spreek je over negatieve beeld
vorming. Al5 iemand weI een 
goed bneld in het hoofd heeft. 
dan spreek je van positieve 
beeIdvoTlTIing. 

.De Rode Droad probeer! iets Ie 
doen aan die positieve beeldvor
mingo Onder andere door mensen 
te vertellen wat het beeld van 
hoeren zelf is. Maar ook binnen 
de hoerenwereld en de Rode 
DlOad bestaat negoheve beeld
vorrning. Hoeren die in clubs 
werken vinden hoeren op stroot 
minder dan zij zel£. 01 hoeren die 
aHeen escorts doen, vinden hoe
ren die overal werken maar roar. 
Of vrouwelijke hoeren vinden dot 
jongens zichzel£ maar moeten 
helpen. en niet bij De Rode Droad 
horen. Of witte hoeren vinden 
zwarte hoeren minder. Dot komi 
allemaol eigenIijk door beeldvor
mingo In deze gevallen dus door 
negatieve beeldvorming. 

De Rode Droad prObeeTt oak lets 
te doen om hoeren bij elkaar te 
bwugen. Op deze manier loer je 
andere hoeren kennen. En zie je 
dal een hoer die ergens anders 
werk!, of een onder kleurtje heeft. 
of een slurfje lussen zijn benen 
heeft hangen, eigenlijk net zo 
goed is. Dil is positieve beeldvor
ming ondel' hoeren. 

Je ziet wei dot De Rode Draad 8i
genhjk heel veel heeft te doen. 
Omdat ieder mens weer een ei
gen beeld heeft van een onder. 
leder mens doet oan beeldvor
mingo Maar je ziet ook dot dot zo
weI op een positieve ais up een 
negatieve manier kan. 
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