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Louise (links) jurk Julien 
le Roy € 79 bij de Bijenkorf 
oorbellen Swarovski € 125 
ring Bodes & Bode € 3750 
zonnebril Fendi € 314,95 
hoed Monique Collignon 
pumps LK Bennett € 285 
Martine (rechts) jurk Marina 
Rinaldi € 385 collier, 
 oorbellen en ring Bodes 
& Bode € 500, € 4750 en 
€ 5750 zonnebril Tom Ford 
€ 275 hoed Monique Collignon 
pumps LK Bennett € 260
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ouwe 
hoeren

Ook prostituees 
als de tweeling-
zussen Martine 
en Louise (70) 
hebben zo hun 
 modevoorkeuren. 
Zo doet een 
 stippeltjesjurk 
het altijd goed  
bij de mannen.
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Louise (rechts) jurk De 
Klerewijven oorbellen en 
armband Swarovski beide 
€ 125 hoed Laura Dols € 45 
bril Brillenmuseum € 225
Martine (links) jurk De 
Klerewijven ring Swarovski € 50 
bril € 215 Brilmuseum 
Amsterdam hoed Laura Dols € 40
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Martine (links)  
colbert Mateloos € 149 
rokje Diane von Furstenberg 
bij de Bijenkorf € 245 pumps 
Steve Madden € 99,99 
Louise (rechts) jurk 
Marina Rinaldi € 305 stola 
PonchoBikini € 1150 
pumps Invito € 89,99
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cV
Martine (tineke) FOkkens (70)

MOeder van Claudia (48), Esther (46) 

en Arjan (36) GinG begin jaren zestig uit 

 geldnood op de Amsterdamse Wallen  werken 

Werkt nog steeds als prostituee

GetrOuWd in 1961 Gescheiden in 1996 

stijL Ondanks mijn maat 46 voel ik me 

niet lekker in kleding die te wijd is WinkeLs 

Miss Etam, C&A, V&D en Yentl in de De 

Clercqstraat in Amsterdam stijLicOnen 

Brigitte Bardot, Sophia Loren, Marilyn Monroe 

schOenen Vroeger hoge hakken maar 

sinds ik een teen heb gebroken Ecco 

advies Luister nooit naar verkoopsters.

LOuise (LOes) FOkkens (70)

MOeder van Carolina (52), Bob (51), 

Deborah (50) en Conchita (41) GetrOuWd 

Twee keer, met een Nederlander en een 

Spanjaard Gescheiden Twee keer Werd 

begin jaren zestig door haar echtgenoot 

gedwongen in een bordeel te gaan wer-

ken is sinds twee jaar met pensioen stijL 

Vrouwelijk, maar niet tuttig WinkeLen Altijd 

samen met mijn zus. Als we niet hetzelfde 

gekleed zijn,  worden we verdrietig LinGerie 

vroeger kocht ik altijd keep-ups, die hebben 

halve cups waar je tepels mooi bovenuit pie-

pen erGernis Van die pashokjes met zo’n 

half gordijn waar je benen onderuit komen 

WinkeLs De Bijenkorf, de markt en 

vroeger gingen we regelmatig naar 

bontkoning Lex Daniëls.

Ze schreven het boek Ouwehoeren 

en presenteren in september het vervolg, 

Ouwehoeren op reis Zijn te zien in de 

documentaire Ouwehoeren
Louise (links) jurk King 
Size bij Mateloos € 129 
armband Swarovski € 175 
ketting Bodes & Bode € 995 
hoed Laura Dols € 45 
Martine (rechts) jurk Babes 
bij Mateloos € 123 armband, 
ring en oorbellen Bodes & 
Bode € 5250, € 6250 en € 4450 
hoed Laura Dols € 115 
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de hond en de Visboer

Martine: “Het gebeurde vaak dat een klant kleding meenam.”

Louise: “Die trokken we dan aan. Hij moest het leuk vinden, wij 

gingen wel mee in het spel.”

Martine: “Er komt al jaren een Engelsman met een koffertje 

waarin hij witte laklaarzen, een zalmkleurig lakrokje en een beha 

heeft. Dan moet ik die laarzen aantrekken en dan gaat hij ze 

 kussen en eroverheen wrijven. ‘Oooh Tineke, o dear, how nice’, 

zegt hij dan. Hij blijft ondertussen gewoon aangekleed.”

Louise: “We hebben vaak gewerkt in lange laarzen, die deden we 

niet uit. Al het geld stopten we dan in die laars.”

Martine: “En als we uitgewerkt waren, schudden we ze uit boven 

het bed. En dan gingen we tellen.” 

Louise: “Er was er ook eentje die kwam met wollen Jaeger-

ondergoed. Dat droegen wij als kind ’s winters tegen de kou.”

Martine: “En kun je je die man nog herinneren die altijd zo’n hele 

grote onderbroek meebracht?”

Louise: “Ja, zo’n ouderwetse die bij boerderijen buiten aan de 

waslijn hangt.”

Martine: “We hadden zelf ook altijd van alles bij ons in het pees-

kamertje.”

Louise: “Als klanten iets speciaals wilden, vroegen ze het.”

Martine: “We stonden zo nu en dan in een bontjas voor het raam. 

Het gebeurde weleens dat een man dan zei: ‘Trek alles eronder 

even uit, ben zo terug.’ Nou, die bontjas was zo warm, dat was 

prima, als hij maar goed betaalde.”

Louise: “Met de meest bizarre fantasieën kwamen ze.”

Martine: “Zoals die man die met een halsband om uit een 

 hondenbak wilde eten. Omdat wij alleen een paar katten hadden 

lopen, hebben we hem maar kattenvoer gegeven.”

Louise: “Hij vrat het gewoon op, die gek. De hond, noemden we 

hem.”

Martine: “Wie ik ook een grappige vond, was die visboer die 

altijd met een schort kwam aanzetten dat ontzettend naar de vis 

stonk. Ik was dan het meisje dat net bij hem werkte, dat even met 

hem naar achteren was gegaan. Met dat schort om.”

jurken en aangebrande aardappelen

Martine: “Ik heb een heel eenvoudige jurk met stippeltjes. 

Gewoon van de markt, maar mannen zijn er weg van. Op zater-

dag komt er soms een kerel en die zegt altijd: ‘Je hebt toch wel 

je stippeltjesjurk bij je, hè?’ Het is een jurk die je goed omhoog 

kunt schuiven.”

Louise: “Veel nieuwe hoeren staan tegenwoordig helemaal naakt, 

maar dat hebben wij nooit gedaan.”

Martine: “Negen van de tien keer hielden we gewoon onze kleren 

aan. Als ze betaalden, deed je even de voorkant van je jurk of 

truitje naar beneden, maar dat was het.”

Louise: “Je kunt niet meteen naakt gaan staan, want dan verdien 

je nooit meer wat bij. Kun je niet bijpezen. Wij hebben dat van 

de oudere vrouwen geleerd; de nieuwe generatie vraagt ons nooit 

wat. Maar ze hebben er helemaal geen sjoege van.”

Martine: “Ik laat me niet voor niks naaien, zeg. Sodemieter op.”

Louise: “Denk je dat ik me thuis altijd helemaal uitkleedde? Die 

kerel van mij vergat mijn jurk negen van de tien keer, had ik geen 

tijd om ’m uit te trekken.”

Martine: “Ik stond weleens lekker te koken en dan ging hij achter 

me staan. Een wip achter het fornuis. De aardappels zijn regel-

matig aangebrand.”

het melkmeisje en de thaise poppen

Louise: “Veel mensen denken dat je je elke keer laat uitwonen, 

maar dat is niet zo.”

Martine: “Je gaat het anders oplossen, dat is het.”

Louise: “Meestal zat hij gewoon in je hand.”

Martine: “En als die kerels eenmaal op hun hoogtepunt zijn, gaan 

‘herinner 
jij je nog de 
man die 
altijd een
onderbroek 
meebracht?’

martine
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ze wel door, hoor. Anders valt hij terug als een plumpudding.”

Louise: “Maar daarom is het niet minder goed. De Thaise dames 

kijken erg op de Hollandse vrouwen in de business neer. Ze 

 vinden zichzelf geweldig. Maar zij gaan naakt voor het raam 

 zitten, doen hun benen wijd en denken vervolgens dat ze goed 

zijn. Nou, dan ben je helemaal niet goed. Dat heeft niks met het 

vak te maken, dat is geen kunst.”

Martine: “Ze hebben het helemaal stukgemaakt.”

Louise: “Ja, de klanten zijn naar de gallemieze geholpen.”

Martine: “Ze hebben ze allemaal aan de dope gebracht.”

Louise: “Die Thaipoppen denken ook dat alleen zíj goed 

 kunnen masseren in hun massagesalons. Nou, wij hebben altijd 

aan Hollandse massage gedaan, gewoon met bodylotion van ’t 

Melkmeisje. En dat werkt veel beter dan die Thaise massages, 

want dat is allemaal nep. Daar wordt gewoon de hoer gespeeld. 

In verkapte hoerenkasten.”

daar komt geile piet weer aan

Louise: “In een mantelpakje voelde ik me erg sexy. Met een paar 

leuke hakken of laarzen. In de buurt had je allemaal winkeltjes 

met echte peeskleren. In dat steegje naar de Bijenkorf had je 

rechts een winkeltje en daar kochten we kanten bloesjes, kanten 

jurkjes en strakke rokjes. De een met een split van voren, de 

ander met twee splitten opzij.”

Martine: “En als-ie te lang was, rolde je hem op of zo.”

Louise: “Piet kwam ook bij ons langs op zijn brommertje. Hij had 

een winkeltje in Oost en na sluitingstijd kwam hij bij ons met 

 tassen vol peestruitjes.”

Martine: “Hij vond het leuk om naar die wijven te gaan. Het was 

altijd lachen. ‘Daar komt geile Piet weer aan’, zeiden we tegen 

elkaar.”

Louise: “Een hoop meiden kochten kleren van hem.”

Martine: “Allemaal graaien in die tas. Hij had ook erg mooie 

dunne wollen jurkjes.”

ik wist niet dat je kwaad werd

Martine: “Buitenlandse collega’s bij mij in de steeg zeggen 

 weleens: ‘Bah, dat oude wijf en al die jonge kerels die bij haar 

naar binnen gaan.’ Want er komen stukken, hoor.”

Louise: “Er moet een klik zijn, maar leeftijd is totaal niet belang-

rijk. Als het je type is, dan kijk je door de leeftijd heen.”

Martine: “Toen wij nog jong waren, had je Wies. Wies was  tachtig 

maar ze had me een borsten, dat wil je niet weten. Nou, die 

 gasten struikelden zowat bij haar naar binnen.”

Louise: “Je hoeft echt geen plastische chirurgie toe te passen om 

mannen te bekoren. Dat kun je honderd keer doen maar ik denk 

dat een hoop mannen dan met een rotgang weghollen.”

Martine: “Mannen zeggen tegen mij: ‘Ik ga lekker met jou mee 

want jij hebt tenminste echte borsten. Al die opgepompte dingen 

zijn zo hard.’”

Louise: “In het begin toen dat net nieuw was, waren ze natuurlijk 

wel nieuwsgierig. Toen wilden ze even kijken en voelen. Maar 

al snel merkten ze: ‘Hé, ik mag er niet aan zitten, ik mag niks.’ 

Kijk, als je wat ouder wordt, veranderen je borsten. Maar ze zijn 

gewoon mooi. Niks mis mee. Bij mij hangen ze toch ook niet op 

mijn doos?

Martine: “Ik wist niet dat je kwaad werd.”

Louise: “Het mag toch weleens gezegd worden?”  

‘zo’n hele 
grote die 

bij boeren 
buiten aan 
de waslijn 

hangt’
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