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:: SEIPBESSO 
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",all:;lOUS opwmden. Om spraak
vciwarring te voorkomcn heb ik 
bet nn even niet over cen ander 
soort opwinding. Soms, heel soms, 
kan ik aan die opwinding enorme 
voldocoing behakD. Ongevecr zes

~.--' weken geleden lcrecg ik bezoek van 
de overbuurvrouw. Zc is een 
gczettc vrouw vau lnidddbare leef
tijd die haar mondje aardi3 kan 
roereD. Zo cen die altijd over de 
lall(ste nieuwtjcs bcschikt, cen 
cchte roddeltante dus. Ze kwam 
even op de koflie. Nu mag ik graag 
met aBc buren goed opschieten 

I.	 wat noodzakelijk is in een klein 
doodlopend slraatje - en ik lust weI 
liters koffie. Dus kunnen huur· 
vrOllwen (en huurmannen) altijd 
bij mij komen teuten zodat ik mijn 
verslavlog en burgerplichten mooi 
kan combi.n.crcn. Mooie roddels 
zijn oak nooit weg. Nadal zc mijo 
dochlertje begroel en bewonderd 
had, wal ik als rechlgeaarde mac· 
der natllurlijk prachtig vind, ging ~ ze aan de keukentafel zilten waar 
ik haar een bakkie illschonk. Ze 
began met de buren rechls van 
haar. Die buren waren altijd de 
hort op, 7.1: zag ben Dooil. "Begrijp 
jij dar nou?", vroc8 ze ann mij. Ik 
haalde mijn schouders op. Ik Was 
niet van plan aan lIaar neus Ie 
hangeD dal die menSCD de zoater· 
maandcn altijd op hun pJczier. 
vaarluig doorbrengeu. Daarna be· 
een de andere straatbewoners een 
bellrt, oak ovcr hen uitte 1.e weinig 
posilieve gcluiden. 
Nadat ik haar had voorzien van cen 
tweedc bak, zonder kockjc dit 
keer, Jeunde ze wat voorovcr en 
kneep haar agen tO£ splcctjes. lk 
bcdacht dal nu de dimax wel ZOll 

Ontplooiing 
Sommlge klanten komt'ln niet 
lIoorlJiJ het raam. Niet omdat zii 
geen sex en genot wensen 
maar omdat zij een fysickl:l 
handi<:ap hebben. AJs de klant 
niet na'lr mij kornt 98 ik hem 
zeit maar npzoeken lIond 
Margot an besloot deze klanten 
op te weken, omdat zij vindlin 
dat iedercen recht heeft op eell 
bellredigt>nd seksleven. Velll 
gehandlcapten wonen in een 
beschP.fmde omgelling waar 
hat personeel geen sexuele 
diensten vcrleent maar eerder 
onglivraagd de behoefte van 
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ouders tot bescherminy over· 
neemt . de maak·geen-slapen
de-honden-wakker strategie . 
zodat deze mensen nog meer 
ge'isoleerd ziin. 
Behaille tegenwerkende hulp
verleners kampen bewoners 
van beschermde woonllormen 
ook nog met een gebrek aan 
prill().cy. No »roblema lIoor wie 
in welstand leeft; maar voor 
ieder<sen geldt dat cell goed 
inkomen bevorderlijk is vnor 
haar ot zijl1 ontplooiing en 
bOllendien bllllordert het de 
wederlijdse onathonkelijkheid. 
(Bron: Murgot A.} 
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komen en ja hoar! Haar stcm 
daalde tot f1uisterniveau toen zc 
vertelde dat haar buurvrollw van 
oJ) de hoek als kassajuffrouw ill 
cen sexsl10p werklc. Na deze 
onlboel.cming keck re mij lriom
fanlelijk aan cn wachtte op ceo 
n:aclie. lnwendig begon ik mij 
enorm op te winden over wiets 
lulligs maar ik besloot haar nag 
cvcu in de waan le lalcn dat hel 
bericht mij totaal Vcr bijsterdc. lk 
kcek haar onlze! aan en bracht ceo 
langgerckl "ahhh!" uil. Tocn zij her 
kopjc naar haal' mood bracht, yond 
ik het tijd worden voor cea echte 
klapp'er. tiDal is nog niets" troefde 
ik, "Jk heb zelf 20'n lien jaar als 
hoer gcwerkC'. Wat ik hoopte 
gebeurde, ze verslikte zich in een 
slok koffie, werd pimpelpaars en 
probcerde al hijgend en proestcnd 
haar aocmhaling onder controk te 
krijg{~n. Ziezo, daar had ze geen 

Condoompllcht 
Beter een vogel in de hand dan 
tien in de lucht, dacht het 
gemeentebestuur lIan Bochum 
(Bondsrepubliek) en vaardigde 
een condoomgebod ull. Niet 
voor aile inwoners vana! pak
weg twaal! iaar, maar voor aile 
geraglstreerde prostltuees, die 
meestal in bordelen an sex· 
clubs werken. Volgens de ga· 
meentevoorlichter hebben de· 
ze prostituees zeit om het 
condoomgebod gevraagd. Hun 
kJanten gingen 1166r de can· 
doomllerplictlting naar een an· 
dere prostituee. Verplicht con· 
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wee~ooJd op. Ze hakkcldc: "NOll 
ja, dal moet ieder voor 7jch welen, 
bet is lliks voor mij" (zij zou ook 
weinig verdienen dunkt me), en 
nog meer van die onzin. Ik verlckle 
haar noe dar het best een mocilijk 
vak is, waar meer bij komi kijkcn 
dan geld opscheppcn, maar ze is 
niet lang meer gebkven. Ze moesl 
opeens dringende taken thuis 
verrichten. 
Later heb ik aangcbeld bij de 
bewuste bllurvrouW en vertelde 
haar dal ze over de tong ging. Ik 
gaf haar wat maleriaal van De 
Rode Draad, waar zc erg blij mee 
was. Vaor mij heeft dit koffie· 
bezoek lol nu toe gcell slaarlje ge·· 
had. De roddeltante heefl waar.. 
schijnlijk baar mond gchoudcn. Ze 
groet mij nog steeds harlelijk, maar 
ik hcb geen kame meer met haar 
gedronken eo oak geen roduels 
meer gchoord. 

doomgebruik kan oneerlijke 
concurrentie tegengaan. Van 
de vrouwen die vertrokken om 
hun werk elders lIoort te zetten 
keerden sommigen tach weer 
terug. Zonder aankondiging 
krijgen de bordelen inspecteurs 
op bezoek die het condoom· 
gebruik contro/eren. BOllen· 
dien wordt elke twee weken 
nagekeken op geslachtsziekten 
en wie iets opgelopen heeft 
kan zeven dagen hechtenis, 
intrekking van de werkvar
gunning en een hallie ton 
boete krligen. De niet-geregi· 


