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Is Mariska Hulscher een hoer? 
 
Is Mariska Hulscher een hoer? Dat is één van de vragen die de rechter zal moeten 
beantwoorden in een geschil tussen Hulscher enerzijds en RTL en Albert Verlinde 
anderzijds. Verlinde noemde Hulscher, een bekende televisiepresentatrice, een hoer in 
het mede door hem gepresenteerde programma RTL Boulevard. Ook noemde hij haar 
een prostituee en een call girl.  
 
Het nieuwsfeit dat aanleiding gaf tot de opmerkelijke kwalificatie van Verlinde is dat 
Hulscher onlangs haar huwelijk met Ary Schouwenaar heeft verbroken. Het huwelijk 
duurde nog geen twee maanden.  
 
De reden van de scheiding is onbekend. Het gewezen liefdespaar heeft besloten daar 
geen uitlatingen over te doen in de media. Dat heeft de interesse van de roddelpers voor 
de scheiding natuurlijk alleen maar vergroot. De bladen kunnen geen genoeg krijgen van 
de “runaway bride” en speculeren er op los. Schouwenaar zou haar kinderen hebben 
geslagen en Hulscher zou een abortus hebben ondergaan. Ook zou zij een relatie hebben 
met een oudere man, een vastgoed handelaar.  
 
De opmerking van Verlinde was voor Hulscher echter de druppel. Zij heeft via haar 
advocaat RTL en Verlinde gedreigd met juridische stappen als er geen rectificatie volgt. 
Wat de inhoud van de rectificatie moet zijn, vertelt het verhaal niet. Mariska Hulscher is 
geen hoer? Dat lijkt mij wel een redelijk overbodige mededeling.  
 
Iedereen begrijpt wel dat de omschrijving van Verlinde van Hulscher niet letterlijk moet 
worden genomen. Hulscher laat zich niet betalen voor haar liefde. Ook op een andere 
manier heeft Hulscher niet geprofiteerd van haar kortstondige huwelijk met 
Schouwenaar. Hij is “slechts” een armetierige televisieregisseur.  
 
RTL heeft al laten weten niet tegemoet te komen aan de sommaties van Hulscher. RTL-
baas Fons van Westerloo heeft gezegd dat hij het laat aankomen op een rechtszaak. 
Verlinde heeft zich volgens Van Westerloo een “columnistenvrijheid” toegeëigend waarin 
hij de mening van de straat verwoordde. 
  
Op zichzelf is het juist dat columnisten zich wel wat dichterlijke vrijheid kunnen 
permitteren. Het feit dat Hulscher een bekende Nederlander is en zelf in de openbaarheid 
is getreden met haar huwelijk betekent bovendien dat zij wel tegen een stootje moet 
kunnen. Hoge bomen vangen immers veel wind. Maar een hoer?  
 
Uit de toelichting van Verlinde op zijn uitlatingen blijkt dat hij Hulscher met name een 
zogenaamde mediahoer vindt. Zij liet het blad Jackie tegen betaling exclusieve foto’s 
maken tijdens het huwelijk in Zuid Frankrijk. Bovendien heeft zij haar huwelijksreis laten 
bekostigen door Story in ruil voor fotomateriaal.   
 
Dat verwijt heeft alleen niets met het recente nieuwsfeit te maken: de scheiding. Het lijkt 
mij sterk dat de man in de straat Hulscher door haar scheiding een hoer zouden vinden. 
Het heeft er alle schijn van dat Verlinde bewust Hulscher schade heeft willen toebrengen 
met zijn uitingen. Waarom zou hij dat doen? Verline zwijgt in alle toonaarden. Misschien 
doet hij het wel omdat de in de steek gelaten man, Ary Schouwenaar, de regisseur is van 
RTL Boulevard. Speculeert u mee? 
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