
In gespreK mer; parr;ners van noerenlopers 

'Wat hebben zij wa't wij iet hebben?' 
Meer dan de hellt van de klan ten van 

prostltuees heert etn vaste partner. In aile 
publlcltelt rondom prostltutle komen deze 

vrouw~n nlet of nauwellJks aan bod. Nel 
Willemse en Sletske Altlnk spraken met vier 

vrouwen van wle de partner regelmatlg hoeren 
bezoekt. Over bordeelschulden, de angst voor 

Aids, het hoerjmadonna·complex 

'Het IIJkt me Io'n opluehelng al~ hi) 
IOU bellen ell zeggen: "Ik ben nIce 
naar de hoerer> hOOf, Ik zle op mlJn 
werk, Je klint me destloods eerug
~lIen." , Ald~ Mleke (47), die al 
Jaren met een hoerenl",!", r Is ge
c:rouwd. ZtJ I. voor de tweede keer 
getrouwd; oak nur ~e~ee man 
glng regelmatlg naar de hoeren. 

Mleke I...n v.n de "ouwen mel 
wle wll 'praken. De anderen nln: Joke 
(10), die er op een gegeven 'moment 
acl'ler kwam dat h•., man al tlen laar 
nnr de hoeren glng; 8elle ()O), die sa·· 
me nwoonl me t .." mIn die .1 ho~ren 
beloche eoen hll Iulr leerde kennen; 
en Ellen (37), vO/l wle de vrlend een 
leer regelma tIg betoeker vzn pro.tl
tuee' I•. 

In de dbcu..le over prostl,uue leldt 
de vrug of vrouwen prosellutle ook 
l«epube! vlnden ars he' d'chtblJ 
kom' en de elgen ~e, pras,',uee. 
buoekl vuk ,ot wrevell~e .n,woo,· 
den. Onde' hoeren'opers heerst veelal 
de opv'tdng dac de 'vrouwen thul.' er 
lOch nleu v.n merke'>' Mur dJn vrou· 
wen werkelilk 10 nJTell Of maken ze 
~ een punt von het hoerenbezoek 
van hun panners op het moment d.t 
het lion elgen leven gut beTnvloedenl 

Joke rlep haIr man eer vennt· 
woordl"g toen Ie merkee dJt er gr<>te 
.ammen geld van de giro In het bo,
deelweten waren verdwenen. MIeke 
kwam erachler tOen te bll de gynle· 
coloog lIep. 'Ik was Ielf '0 Irouw ai' 
een hondo Ik bedaell< me V" later d.t 
J.. geen v.glnale Infect Ie, van de luell. 
krljgt. lk 109 "I"t dat er een ve rband 
was lussen mlln betoeken Ian de rt· 
nJeculoog en II)n hoerenlopen.' 

Van nnr l weede m.n wist Micke 01 
dat hll prosll'.uee, buoeh, voo'd" ze 
met hem tfouwde. Belle kwam vbk 
nodat Ie h... vrlend hJd leren kennP. n 
In het liekenhul. tereeht. m.., een 
elleideronuteklng die Iii waamhl)nlllk 
doo' .lIen. hoerenbeloek had opgel<>
pen. De vrlend van Ellen vertelt he' 
ha., telken' ai' hll bll "en pro'tl'u~. Is 
ewee".

WIt dele vrouwen ..n het hoe
nnbeloek vlnden wordt ,,",uwelilk. 
,erle~ genomen. Ove' het algemeen 
gu,' hoe renlope" ervan uIt dat, .Is 
hun partne" het al merken, •• het 
va.' nle< to ..esell)k vloden als eeo 

en plkante lingerie. 

Vijftigduizend 
WaMeer w. he' o.er panne", van 
hoerenlope.. hebben, spreken We OV", 

lo'n 50.000 vrouw.... TOl die be,lj'" 
'Ing kWlm Maalle Y1'been In hu, al· 
studoo"crlptlo maac.,h.ppelljk ..e,k. 
III ..deoee,de aI, vol gt: 'ir "jn ong... 
veu 15.000 ge..g!stnerd. hotren In 
Nedtrlznd. Sc.1 da' .Ij IMN vie'kla,.. 
un per week Mbbon. ~t /He,kene 
da t IIj 10 '" 100.000 mannen p" "'ok 
~fw"hn. We we"'l dal mlnscUls de 
helfe van de..m""nen een puen., 
heell. Dan k,ljgen Ill'll SO.1I00 m)lJWen 
....k.lijks etll houtn/oper over d. 
vloer.· 

Hel dire' Is nlec nauwkturlg en eer
de' un de 11ge <Ian de koge kant, 
wanl ... <lJn v.el onge"'gl>treerde ho.. 
rtf) en hel nntal klanten kan per 
week va,llrtn. UI t delt l>eclilerlng .alt 
overlgens ook ar 'e leld~ h.......1 
V'OUWell e' doo, hel pro~t1tu~bet<lek 

-nn hun pan.e.. geJorwlhelds,l,ko', 
Iopen. 8ekond Is namelilk do' efll np 
de vlJf klanl til van p'ostlNte, bIJ htt 
hoerellbuoek gun ,oadoom gtbru\k'. 
Dat bettkenl dUI dal -nil de v1lrllgdul
.end v'ollwen die ..ekell)k$ mel een 
ho"","lop.r .riJen ... lIerwlulund MI 
,Islco lopon met .ek~ueel on,dra.g
bare rl.k'en...aaronder Aids. te "0'
den b..mel. 

verhoud Ing met ee" mlnna res. Want 
dl~ gaa' rna" bellen en kin .I~ hlnd~r

1I!1<e derde hur rech"'n op g.-n el'en. 
Dan. III de p,ofe<>lonele dlscretle van 
pro'tltuee< IOU hun dlenstverlenlng 
nlet nzdellg II)a voor de vaste partne1'$ 
-In hun klanteo. 

H"erenbeloek 'Ineerrereerr nle! 
weI de prlmzlre relatl.', >0.1> d. wo
,enschapp'" 8ram 8uunk he' In ·LIJII· 
boek over ·ove,.peltole,.ncle' ul,
drukt. Sllppertj"" en hoere"loptn la" 
hi) durom l)ul,en b.,eho"wln¥.. Ellen 
IIJkt het met hem eens <e 'lin: Ik vlnd 
he< p,lma dJt hl]."""r de hueren gOl'.' 
Ze I1et hoeren nlel aI, bedrelgead; die 
llJn, 10 leg< 20, 'Immets man-besten
dig.' Haar 1'1 Ieke vindl loue vrlend In
nen ne< 10 erg als hoerenlopen. 'He, 
Intense ,erdrlct da' Ik trv.n heb, I, 
heaelfdt.' 

Geld 
Een van de grote _el"Chlllen ,ussoo 

hoereolopen ell ..eemdg..n Is het fl· 
n>ndi!le "peet. 81) Joke. ,,,,,n lIepen 
de ultgaven de .pulgaten ult. 'OJ' ho.. 
renlore n kUH10 1400 ~uld en pe' 
maand. Andere JeIlnnen moeten 
yurvan leven. Gel voo' een nleuwe 
auto of wasautom.ut WjU er noolt.' 
Ook Mlekes portemonnoe IIJd' plln 
door het prouilueebeloe\(: 'Toen Ik 
de eeme keer glng vou wen hadden 
we veel s<hulden. De rekenlngen van 
rlJ" bordeelbezoek lIepen via Illn Ie
cre'a'e.... Ole heeg Ik nle t ,e lien.' 

Hleke brengt de IInancl~le eoose· 
quell'les dl rect In verb.nd met ge· 
londheldsproblemen: 'Voer mlJ I> er 
een versehll 01 hll nur club. 01 ruar 
raamproSllluees glng. In club> I, hll 
meer geld kw11t. 10 dure club> glngen 
>e In de larell Ievenllg vaak londer 
conrloom. Hoe ouu,d.r d~ du~, noe 
gemener de lleke.,.' 

-

Twee van de 'l'<luwen mel "lIe wi) 
,pnken, rugeerden hulverlg op het 
woo'd Aid,. Maar Mleke wulft haar 
ang.t weg: 'AI. Ik .rtege. had willen 
knokken, hId Ik ,I lang ,fs<held moe
,en nemen van dIt ,oort m.nne n. M.ar 
als Je leg<, Ik ga met een hoeren'open· 
de mIn verder, meet Ie dao met angs' 
en blbbors voor de dood, voor Aids 
gun >lttenl' Overlgens gebrulkl II) 
r.endoom' wannee, >e met hU,' elgen 
man vrlJt. 

We!. heeft Mleke lase van k'oeh,en 
die nlet rechtstreek. op lIehamelljke 
ooruken liin terug te -oe'en. Een on
grlJpbare Jng,t mnk' lien stll1\S ••n 
hur meester, die vcortkomt ult wa,,
trouwen. Joke b..nge hnr hyperven,r. 
Ia'ie en de benauwdheld 10 h... bonit 
In verb.nd met he, hoerenlopen V10 

h..., mIn: h... wereld Is Ingenor<. 
Belle dUtenlegen meldt geen psycho
somatl,che kl.<h1On, maar wei ..Iatle
problemen: 'W" Ik vervele"d vlltd 
en Oat I' volgellS mil 'rpisch veor man
nen rile nur de hoeren gun - Is ci., 
Ie moelte hebben met het onderhou
dP.n van eell continue ve,holldlng. Het 
IIlkt .l,of Ie "eeds etn nleuw lem,nd 
moeten hebben. Oat koppelen Ie dan 
aan erotiek. Het was Inoerdaad 10 d.t 
we op eeo gegeven moment nauwe
Iijl<$ n"e. vreel!n. Oat we umen
woonden w" moordend voor III n 
lu,t. HII keek nlet mM' naar mil op 
een erotlsche manlet en dal vond Ik 
vreselilk. Mlln woede gold vonral dat 
hi) met .nderen deed wal hll nlet met 
mllkon.' 

I

Madonna 
In 19e7 verseheen het boek Hoe· 

,e,llopen van Tlnek. 80uclole' en Hac . 
'y de Jong. Durin vertellen maMen 
dal Ie hee mul$ seksueel 10 ,Iecht heb· 
bell. Juke heefl dal boek geluen: 'Ik 
vlno he, >0 'ernede rend dat Ie l"g' 
gen'. "Ml/n ",ouw "III nlks." 'Joke was 
ove'lgen, ,owle.o verbaasd oat h.ar 
man In ,e'" was geTn'er......rd. '811 
mil knn hll moelllik klnrkomen. Hil 
Ie I: "Ik geloof tIXh rial Ik Impaceor 
ben. " , Mleke: 'Ik was goed In bed, be
te' dan hll. Hur dot rouke nlel ult. 
HII moest steeds lets nleuw, hebben. 
lhuls deed hlJ allaren nleu me.:r.' 

In de llte,.tuur heet de nelglng van 
mannen om onderscheld ,~ mlke n 
tussen vrouwen voor seli. en v'ouwen 

ai' onaantastb.re madonn.', ook wei 
het hoe,/m.<JOllna",omplex. Mleke: 
'Ik ben vocr hem In d. eerste plaau de 
moeder van tlln klnde..n. Ole let hll 
op .en voeutul<: da< I. een moeder, 
dot I, geen geliefde.' 

Alte vier de ..ouwen gun tw.t 
hoer/m.donna-ccmplex energlek te 
UJL Joke: 'Ik b~n n..., cen Iuk gegnn 
ell heb he' meesl hoerlge geed ge
kocht dll e' was. Maar w.I met k0f'" 
ple·kopple hoor, todlt Ik he, meteen 
terug kon brongen. Ilee bl..ek Ind~r· 
daad helemaal >lln ,muk nlet te .lln.' 
Ellene 'AI, hll nur pru.lItuee.. ga.t, 
rl.ln zl"t hll dur bll)kblar leu. Du, 
ging Ik er telf ook eeM kllken.' 

Gestoord 
Ellen kent 'het Ie-en'. 7. heef' een 

pur vrlendlnnen die In de pronl'uUp. 
we'ken. 2e heelt ont<lekt dot het leuk 
I. om veellorg un Ie ultetll/k Ie ~ 
steden en h~t 'pel me.. te ,pe en. 'Mlln 
rei. tie met mannen IS hel.row 'eran
deed. Ik probeer hen "Ie' meer vasl ee 
houden. Ik heb hee nu te d,uk met 
ml)n elgen leven. Ik he~ me een perlo.. 
de opgeoffe'd voor mlln .,Iend en het 
heer, mil nlet verde' gebroent. Hee
ren I..en voor llehlelf. DIli dat doe Ik 
nu ook. Ik ben hard geworoeo! 

Joke wilde welen wat er 10 fascl
nerend I' aan prostituees. Ze \$ met 
een mu'.werk,,", gun pra,en. 'Ik 
weu da' Ik een week mee moeht 
dr.,leo, nlet om dal werk te doen, 
maar oon I.e kllken wal voor type 
m.nne n d.., kom'.' Ook I, Ie een. 
met een klan< gun pralen, Ie tror 
hem toev.IIlg op hur 10ektOcht nu, 
'de heer'; hll neelt h... vemld wat er 
Ioal t" koop I,. Mleke I> zo'n vl)lden 
Ja.. geleden voor he, eent In een hoe
renbuu" Welen kljken. 'Om te ,len 01 
tk genenn kon raken.' 6elle I. a"')d 
bega.n ~ewee't met hu lot van pros
tltuees. Maar Ik vlnd he' wei moellilk 
dat die business ml,brutk mukt van de 
ve,houdlngen wssen mannen en vrou
wen.~ 

N.vraag bl' de Rode Drud, de be· 
I.ngenvereolglng vao pr<>~tltue~ leert 
<lat er vuk nnr sekshulun wordt g.. 
beld me, de vrug: 'W" hebbero luI/Ie 
"I" wlI nle' hebbe,I!' De Rude Draad 

I
hee!' begrlp voor de plrtners -.n 
kI,nlen; de erlWlclpllle v,n pronltu· 
ee.. mag "I.. ten kone g..n van and.. 
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re wouwen. In leder geval In etl' op
tlcht hebben pzrusers van hoerenlo
pees en prostltuees leu met elhac ge
meen. ook p,ostl'uee, .eggen het 
SO"'I ..rvelend te vtnden als hun part
neTS pronl'ue., beloekeo. 

Partn... van hoerenlopers 'unnen 
me, hun problemen bllna nergens ..... 
recht. l'e kUMen er noogul t met 
wlendlnnen oyer praten. Maar Mle~e 

vlnd I dat proten nleu 0plOIL 'He< 
luchl allee'l wal op. Het \$ ,teeds wee' 
hellellde verhul. He' regen', het ,e· 
genl alweer. Oat v~rve~rt. Ook me· 
relf. Bovendlen denk' ledereen toch II 
g'uw: "W,c eel! ten tlommellng om 
me' zo'n man l'e'rouwd ce >If" en Ce 
bllJven!'" Mleke heefl de uken np 
hu, elgen wIlle ungep.akt: 'Op mlln 
dertle,te ben Ik vuor he' eers' 
vreemdgegnn. Ik <lathc: en nu Ik. Ik 
vond het neerll)k om ee" overspellge 
vrouw to Illn. ~t vlnd Ik neg >t.Mds 
een pre«lge rul.' 

Joke brach' het hoe'enlopen van 
hur man blj twr hulsarl> <or 'prake. 
Zl) I, 10 ontgooclleld dou' dIe ge
wnonte Vln hue man, dac to Ilrh de 
b-al>te tlJd een vreemcle vcelt b'l hem. 
Hur hulsarts meeode hur te kUMen 
helpen door hem lts een gestOorde af 
te doen, ai, lem.nd 'mer een gespJeun 
penoonlllklleld'. Hur dlt hlelp hur 
nlet, het hleld de ben••nde .ltuaUe ai
leen mnr In Sl.nd. 

Het Is olet Ul verwonderlilk dae de 
'vrouwen thul,' nog ~Iet door hulp
verlene.. en belel<hmlkers IIJn ont
dekt. De meeu gangbzre omsdlrlj,lng 
van pr",tltulle I, Immel'$ die Vln ten 
tral\ll.ctie toe ,tltsuele dleoslve,lenlng 
tusse n een klant en een pr<>ltltuee, 
I.uuen Iwee parcl/en d...... De 'derde 
pmll' 'peelt In de beschouwlngen 
over prostl,ulle geen rol VIn beto....
nl1- ren on~chte. Of, 10alS een 
"ouw die dagelljlu lang. een lippello
ne kom, on. ooll op een pljnlijke m.· 
nler duldell)k maakte: "k vlnd het ro 
erg du or manneo zlJn die van die lon
¥e dlngen gcbrulk maken. Hisschien 
mlln elgen =n oak wet. Dat weee Je 
teen niell Ik kan hem loch nlet de hele 
dag In de ,nllezen houden.' 
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