
lVIijn eerste kla""t.- --

Toen ik besloot het sexvverk in te stappen was dat een zeer be'M.Jste keuze, weloverwogen 
en getimed. Mijn moeder zat vroeger oak in het yak en ontving soms een klantje thuis. Ze 
deed daar niet geheimzinnig over, dus het was voor mij een betrekkelijk normale zaak. Ik 
had in ieder geval aen beetje beeld van het 'Nark. Geen bijzonder romantische voorstel
Iingen, geen dollaroogjes en geen eenzijdig beeld van de klanten. Ook was ik weI eans 
een opportunistische neuker gelheest en ik wist met mijn charmes te (be)spelen. Ik kende 
bovendien het belang van veilig vrijen. Kortom, ik was uiteraard niet groen. 

Na uitgebreid rond te hebben gesnuffe/d in de Groningse sex-markt vond ik een club, die 
me v-el geschikt leek om te beginnen. Heel mooi en sjiek. ladere kamer een bubbelbadje 
en niets moest, behalve een condoom. AI met ai, het zag er niet gek uit. Afijn, ik had me 
koud omgekleed of de manager van de zaak ste/de me voor aan, jawel, mijn eerste klant. 
Het heerschap was gechanneerd van mi, en pinde meteen voar een uur. Vanaf toen ging 
alles als vanzelf, behalve dan dal ik me suf piekerde wat ik in godsnaam een uur lang met 
aen man aan moest. Een UUR ? 

Gelukkig had ik snel in de gaten hoe dat aan te pakken viel. Het rare was, ik deed alles 
bijna automatisch, al80f ik het ze/f niet was, maar gawoon een beetje toekeek of alles weI 
goedging. Het moment 'W8arop ik er "M3er even volledig bij was deed me spontaan bidden. 
De man lag op het bed en ik zat emaast zijn lid vast te houden om hem zo in het 
condoampje te proppen. 

Op dat moment dacht ik aan de Iieve 
Heer, die mij hoogstwaarschijnlijk zo 
zag zitten, maar hopelijk het mij niet 
kwalijk nam. 
Ik bad hem, met het warme ding in mijn 
handen, dat als hij mij zo zag z'itten, het 
mij niet kwalijk te nemen. Oat hoaren in 
de bijbel er meestal geed van atkwamen 
en dat ik mij niet zondig voelde. 
Het was geen lang gebed, want er lag 
nog steeds iemand op het bed, die me 
nu dan vroeg. of ik met hem wilde 
trouwen. 
Ik had de klant naar ieders tevredenheid 
bewerkt. 
Ik geloof ook weI naar God's 
tevredenheid. 

(advertentle) 

Een goed administratiekantoor is voor ie
dareen die inkomsten geniet onmisbaar. 
Wij zorgen ervoor dat u niet te veel belas
ting betaalt. Onze tarieven zijn zaer 
concurrerend. Wij leveran een produkt van 
hoge kwaliteit. Wij zijn ook 's avonds en in 
het vveekeinde bereikbaar. 
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