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H oeren @l!fJ
 

H 
oeren en honden, f let is n\l~t aileen bcdodd 

als cen leukE: alliteratic. Want geef toe 

"hoeren en honde£l" bela veel lekkerdcr 

dan "prosti tuees en hondeo", Hoeren en honden 

hebben iets met clkaar, Maar wat? 

Zou het sprcekwoord "hoe meer ik de mensen leer 

kennen, hoe meer ik van de dieren hou" opgaan? 

MaJiska zegt daarop dat prostitlltie moeilijk werk 

mer mcnSen is. En inderdaad, je mensbecld gaal E'f 

flier aJtijd op vooruit als je die werk dopt. Gl'eft ceo 

hond de nodige tegenwicht omdat honden zo 

zichzelf zijn en je niet op je hoede hoeft te zijn? 

_..etje roemr hun rrouwe aard. En ze \'~ e 

Door Jacqueline 

dat het heerlijk is am met ze naar buiten te 3<1an, 

want je zit tach al vee] binnen. Zc vullen je lege 

uurtjes en jc kunt lOr zo lekker tegen a;I£I praten, 

Maar Christy vraagt zich julst af of het weI hoeren

spcdfiek is. In het algemeen houden mense\1 in 

Nederland veel van llOnden, 

Er was ooit l'en moment op hel kantoor van de Rode 

Draad dar er maar Hefst :; honden tegelijk rond

liepen. Oat zul je op een Jnaer kantoor tach nooit 

meemakt'n. 

En ik kan me zo een cen aantalmensen Vaal' de geest 

halen met hun hand, M3rlska mer haar duitse herder 

en kntising herder, Rico met h<l<lr (Wee yorkshire 

terriers, Metje hed1: ook cen yorkshire terrier, 

Cluisty met haar duilse herder, Margot met haar 

foxtierrier, en ik heb zelf ook cen duirse herder. 

Her lijkt me dm de meeste honden vallen in de 

categoric waak- en verdedigingshonden, Of i.n de 

categont> gczelschapshondjes. lk ben in leder gcval 

nag nooit een jachthond of ef'n wiodhond tegen 

gekomen, am maar wal te noemen. 

Mariska denkt niet dat de meiclcn !;peciaal ('('n hond 

aanse-haften voor de bewaking. Ze kent ('fOil mcisje 

dar aehecr her raam wcrkt die een grule grijzl' 

mastino in haar krappe kamertje heeft liggen, Nict 

om angst aan te jagcn, ma~r omdat ze gcwoon gek 

op die hand is. 

Toch kan een hand een enorme hulp zijn in 

moeilijkc situaties. Christy had ecn keer 7.O'n gcva] 

bij de hand. Ze ging naar cen klant en nam de hand 

mel' in de auto. Gezellig Vaal' onderweg. Oat ze de 

hand (geen klei.n exemplaal') oak mee Il<lar binnen 

nam, was puur op intu'itie, zegt ze. Die man bleel< 

doorgesnoven en was echt het noorden h..wijt. Toen 

hij door het lint ging kwam de hond dichte.rbij en 
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haar Landen zien. Volgens Christy stailt her als een 

paal boven water dat de hand haar nek heeLl zered. 

En die 13ezelschapshondjes dan? Vaak zo oneer· 

biedig kunenJikkertjes genoemd. We kunncn we] 

verondersrellen dat ze niet voor dat doel zijn aange

scharr. Er wOLdt al genoeg gelikt, daar hebben we 

geen hondie voor nodig, toch? 

Maar zo'n klein knuffelhondje kan tOLh no?, voor 

een genanre verloning zorgen. Zo beschrijft Mctje in 

haar boek "de lrukendoos" over wat zc het velT(lad 

van Cleopatra noernt. Cleopatra was ha<lr vori,ge 

yorkie. Ze zat met partner en hond in een restamant 

te eten, toen er een tafeltje verderop een vaste klant 

van haar met zijn echtgenote plaatsnam. Ze 

vermeed hem aan te kijken. Maar Cleopatra had 

hem lierkend en holde met cen wclkomstblafje op 

hem af en sprong tegen zijn broekspijp op. Metje 

sehaamde zich dood en haalde haal' hand terug, 

mompelend dat de man op haar vader leek. De 

vrouw van die man keek haar ecllter spottend in de 

of,en (-'n zei "ik dacht dat honden 0)) de gCllr 

atVnp;en". En zc siste tussen haar tanden "maak dar 

je wegkoll1t met die kuttenlikker van je, remeier". 

Soms k.an een hond I.elfs de aanleiding zijn om in de 

prostilutie le stappeIl. Mariska wa~ Tlet 16 geworden 

en wilde haar hele ]even al cen duitse herder. Ze 

keek vaak naar de advcltcntics in de krant waarin 

honden te koop w.::rden aangeboden. Opeens viel 

haa!" oog op een advertentie waarin een du itse herder 

van 4 maanden werd aangeboden voor f 250,-. Ze 

ging de hond bezichtigen, die meteen tegen ha<ir 

opsprong, en het was lictde op het eerste gezicht. 

J)c hond zat bij cen ouder stel en W<lS te druk voor 

ze. Mariska riep meteen "ze hoorl bij mij, ik ga geld 

regelen". In een telefooncel ging ze al haar 

kennissen afbellen (dit was in de tijd dat er nog 

geen mobieltjes waren). maar nicmand wild" haar 

geld lenen, ook haar ouders nier. Ie gillg terug naar 

het huis waar ze op dat moment woonde en daar 

zat iemand doodl.euk te verrellen over het werk dat 

ze had gedaan in de prostitutie. Mariska VTocg het 

telefoonnummer <tan liaar, moclit metecn beginnen 

en na 2 of 3 klantcn kon ze haar hond op gaan 

haJcn Zc douchtc de klanten van zieh tlf, maar 

voclde zich zo gelukkig met haar hond! De vraae of 

haar ouders hun dochter uil de prostitutie hadden 

kunnen tJouden als ze voor de liond hadden hetaald 

is natuurlijk puur hypothetisch ..... 

Kortom, hondel) bieden bescherming, of ze er nu 

wei of niN voor :.Gijn aangeschaft, ze zijn trouw en 

bieden kameraadschap up eenzame uurtjes. Zelf 

ervaar ik ook ved troost van mijn hond als ik 

verdrietig ben. En daarOll1 sluit ik (If met de 

volgende woorden: 

My Dog 

The one who listens when I talk 

TIle (me WllO cheer's my lonely walks 

TIle one WIlD comforts when I sigh 

The Qrle who nuzzles when I cry 

Who else could match my every mood 

Who else Imt yem, my loving dog 
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