
De eerste klant
 
De ijskoude wind ging me door merg en been, het was haast onmogelijk om je warm te 
kleden en er tegelijk sexy uit te zien. lk werd bijna jaJoers op mijn zwaar verslaafde collega's 
die verdoofd door de horse de kou niet meer voeJden. Lang had ik erover nagedacht en 
gefantaseerd. Het geld kon ik goed gebruiken en het werken op straat leek me ook best wei 
stoer. 
Er waren al een paar auto's gestopt maar in m'n zenuwen had ik het bij het ondertlandelen al 
ve utst. Ik had e te we n 9 ove nagedacht: hoeveel, wat wei en wat net. 
Ik was diep in gedachten verzonken toen er een auto stopte, een rode Alfa. De man boog zich 
naar het portier aan mijn kant en opende de deur. Ik hield de deur vast en ging op mijn 
hurken zitten. Zo kon hij mijn benen en borsten goed zien en kon ik hem recht aankijken. Hij 
knikte aileen en ik zij een beetje stamelend;"pijpen, vijftig". Hij keek weer voor zich uit. 
Weer pech dacht ik, zaJ ik dan toch maar een krantenwijk gaan nemen, en wilde de deur weer 

dichtdoen. 
"Aren't you comming?" 
Ik schrok me lam, hij wilde toch dat ik meekwam. 
Met knikkende knieen stapte ik in de auto. Ik was zenuwachtig 
en bang, maar ik was ook heel blij. Ik had mij eerste klant! 
Het was buiten koud geweest en in de auto was het behaaglijk 
warm. In mijn zak zocht ik naar mijn condooms. Ik zorgde 
ervoor dat ik altijd dne condooms bij de hand had. Eeln omdat 
het nodig was, een voer het geval het omdoen misging en een 
extra want je weet maar nooit. 
lk probeerde nog een babbeltje met hem te beginnen maar hij 
bleef, zoals een goed engelsman dat doe!, stoicijns voor zich 
uitkijken. Hij wist de weg naar de afwerkplek zonder problemen 
te vinden. Voor hem was het duidelijk niet de eerste keer. 
Hij stopte de auto tussen twee van die discrete schotten met 
zo'n keurig vuilnisbakje aan een kant. 
Uit dE; binnenzak van zijn colbert haalde hij een zwarte porte
feuille. Zwijgend gaf hij mij een bnefje van vfjftig, hij had aan 
zijn deel van de afspraak voldaan, Nu ik nog. Met trillende 
handen opende ik de condoomverpakking terwijl hij zijn broek 
losmaakte. Er werd sen erg degelijke witte onderbroek 

zichtbaar. Hij haalde zijn pik eruit, ging een beetje onderuit zirten en knikte, waarmee hij
 
aangaf dat hij er klaar voor was.
 
Ik aan de slag, het leek eeuwig te duren voor hij klaar kwam.
 
Het viel eigenlijk allemaal wei mee. Maanden had ik me Jopen afvragen hoe het zou zijn, die
 
eerste klant.
 
Hij haalde het condoom er weer af en deponeerde het keurig met een tissue eromheen in het
 
vuilnisbakje. Hij stopte zijn pik weer in de witte onderbroek, deed zijn broek dicht en bracht
 
me keurig terug naar mljn stek, waar het nog altijd koud was.
 
De volgende ochtend werd ik wakker met als eerste gedachte: Waar ben ik nu weer aan
 
begonnen? Ik dacht aan het geld, en kwam tot de conclusie dat het allemaal wei meeviel.
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