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"Nana"
(Emile Zola)

Voor deze naturalistische roman, die zijn genre eer aan doet, moet je zeker de tijd
nemen. Het naturalisme staat namelijk bekend am zijn lange uitwijdingen en andere
uitgebreide beschrijvingen. Maar als je een geroutineerde lezeres bent, kun je er ook
voer kiezen om deze passages over te slaan, want het verhaal is zeker de moeite
waard.
De roman verhaalt over een jonge dame van lage stand, Nana, die furore gaat
maken als actrice in het Variete Theater in Parijs. Maar na verloop van tijd heeft ze
daar haar beste tijd wei gehad. Om louter financiele redenen besluit ze daartoe om
de prostitutie in te gaan. Jammer is het dat er achter dit verloop van het verhaal de
naturalistische visie zit, dat wie voar een dubbeltje geboren is nooit een kwartje
wordt. Hierdoor krijgt haar keuze vear prostitutie een sterke negatieve lading.
Wat ik vreselijk fantastisch aan dit baek vond, is dat Nana ondanks vele tegenslagen
in haar leven, een veelal aangenaam leven voor zichzelf weet te verwerven. 20 heeft
ze heel veelleuke affaires met tal van mannen.
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Jeanette

CONDOOMS GETEST
(Door; Jacqueline)
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Enige tijd geleden heeft er in de Vluggertjes de uitslag van eOO condoomtest
gestaan. Diverse medewerkers hebben de grote merken aan een onderzoek
onderworpen. Er is echter een nieuw condoommerk op de markt gekomen,
waar ik zo tevreden over ben, dat ik jullie mijn eigen ervaringen ermee niet wil
onthouden.
Het merk heet Mondas, en er wordt hard mee aan de weg getimmerd. Zo heeft
Mariska Majoor van het p.l.e. een aantrekkelijke stand van Mondos staan en ik
kwam ze ook tegen op Erolife. Daarnaast zullen ze via de Wehkamp een verkoopka
naal aanboren. De candooms worden niet zozeer gepresenteerd als iets wat preven
tief werkt tegen ziektes, nee, dit is fashion. "What everyone should be wearing this
season" roept de folder cns toe. Oat neemt niet weg dat de condooms aan de aller
strengste veiligheidsnorm (de ISO 9002 norm) voldoen,
Er zijn tien prachtige doosjes in het schap te vinden, waarbij ik de condooms met
een smaakje en gekleurde condooms even over sla, deze zijn leuk voar de losse
verkoap, maar niet voor het graotverbruik.
De Akiriko is een extra dunne condoom, maar bledt dezelfde veiligheid. Her ben ik
wildenthousiast over, omdat ik hiermee verstokte condoomhaters over de streep kan
trekken. Een klant van mij die zei dat ie met condoom zelden klaarkwam, was erg blij
dat ie nu wei klaarkwam. We weten het, it's all in the mind, maar op daze manier
kunnen we met de klant meegaan in plaats van tegen hem in gaan. 'Ja, vervelend
he, die condooms, maar wat ik nou tach bij me heb, deze vael je echt nist'.
De Easy is een condoom met extra glijmiddel. Ik heb meteen sen flinke doos aan
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geschaft, want dit is precies wat ik zoek voor het werk. Extra glijmlddel geeft extra
veiligheid, omdat bij een stroef contact eerder een klapper kan optreden.
De Manhattan heeft een anatomische vorm. Oat begreep ik niet, het leek me toch
dat aile condooms anatomisch gevormd zijn, tenslotte weten we hoe het uitgangs
punt er uit ziet. Nee, zo leert de folder ons: gewone condooms hebben een cylin
drische schacht, wat betekent dat ze overal dezelfde doorsnee hebben. De Manhat
tan voigt de vorm van de penis veel nauwkeuriger. Ik heb het uitgeprobeerd op een
klant met een heel erg kromme penis, maar ik heb geen verschil gemerkt. Helaas
:heb ik de mogelijkheid voorbij laten gaan am 'm op iemand met een piercing te
passen, want daar schijnt ie ook geschikt voor te zijn.
De Yantra, in een fraai Ying en Yang doosje, is een extra sterke condoom die ook
geschikt is voar anale sex. Heb ik niet uitgeprobeerd.
De Rondo is aen condoom met ribbeltjes. 'Designed with the lady in the mind'
volgens de folder. 'Oat wordt extra genieten, de Rondo is namelijk voorzien van
speciale ribbeltjes die vaar een continue stimulatie van de clitoris zorgen', Dit vroeg
om een test, dat begrijp je. Nou, ik heb er niets van gemerkt, en we waten natuurlijk
allemaal wei dat de clitoris helemaal niet door het neuken gestimuleerd wordt, dus
ook niet door de ribbeltjes op een condoom. Het waren trouwens maar minimale
ribbeltjes.
De XXL is, de naam zegt het eigenlijk ai, een extra grate condoom. Heb ik een
aantal keren uitgeprobeerd, en is prima bevallen. Ik mis aileen een S (small) in het
assortiment, maar tot zolang voldoet de concep Asia ook.
Tenslotte wil ik de Black Wonder nog even vermelden, niet zo interessant voor het
grootverbruik, maar ik vind het wei aardig am ef een paar bij me te habben.
Waarom ben ik nou zo op de Mondos gesteld? Omdat ia aan aile eisen voldoet die
ik stel. De hoogste veiligheidseisen, zeer laag geprijsd, een ruim assortiment, ze
rollan goed af, het glijmiddel op de condoom voldoet en de smaak is aangenaam.
Niet zo'n overdreven smaak zoals van een condoam met een smaakje, nee, ik meen
een heel bescheiden sinaasappelsmaakje te ontwaren.
Tenslotte wil ik nag even een ander item van Mondos noemen. Ze verkopen namelijk
een glijmiddel dat ook te gebruiken is als massage-alie. Het voordeel daarvan is dat
dit spul het condoam niet aantast. Ik ben zeer te spreken over dit 'dual-purpose'
produkt
Nee, dit was niet bedaeld als verkooppraatje, ik heb geen aandelen. Maar goed
materiaal is nu eenmaal het halve werk en ik wilde jullie mijn ervaringen niet ont
houden.
Mondos zit in Hoofddorp en is bereikbaar onder telefoonnummer 023-5634402.

Jacqueline
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