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Nu moet ik jullie toch een giller vertellen~ Waar gebeurd in ons limburgse huisje van 
plezier: op een avond komt een colJega, uiterlijk zeer rustig, de trap af met een klant. 
Klant loopt een beetje vreemd. ziet wat bleek en zweetdruppels parelen op zijn voor
hoofd. Collega vraagt of hij nag iets wil drinken, klant piept dat hij naar huis wil. collega 
ncemt afscheid en klant vertrekt. Niemand schenkt er veel aandacht aan tot er geen 
mannen meer binnen gehoorsafstand zijn. dan stort collega in een gierende lachstuip. Ze 
komt haast niet uit haar woorden maar uiteindelijk wordt duidelijk wat er op de kamer 
gebeurde: Klant vond het wei Ickkcr als collcga hem anaal penetrccrde met een vibrator 
(zo'n doorsnee ding die je ook bij de Wehkamp kunt bestellen). Collega vond het idee 
niet zo aantrekkelijk en Iiet het 
hem zelf doen. Klant kon er geen 
genoeg van krijgen, ik zje het al 
helemaal voor me, dat ding moet 
diepert Dus gaat klant erop zit
ten, "Aah, ja, zo is goed, hmmm 
heerlijk. .. " 
En dan...plop!. Da's pech, vibra
tor weg~ 

De rest van de tijd werd besteed 
aan wanhopige pOgingen om het 
ding uit zijn anus te krijgen, maar 
gemeen sluitspiertje had zich 
gesloten en het was echt een 
serieus geval van: Hap, slik. weg. 
Collega raadde klant aan zlch 
voor vakkundige hulp naar de 
EHBO te begeven en liet klant 
nog 2S piek betalen voor de 
vibrator. Ik zie hem al bij de 
eerste hulp binnenkomen: "Dok
ter, ik heb een vibrator in mijn 
kont", Of zou hij eerst een pot 
laxeermiddelen geprobeerd hebben? 

De gemiddelde burger denkt bij prostitutie direct aan allerlei ellende: vrouwenhandel. 
drugs. pooiers en vieze, ouwe mannetjes. Ik heb geen zin om hier op de eerste drie zware 
onderwerpen in te gaan, des te meer op het laatste. 
De vieze ouwe man, de hoerenloper. Ais het algemene beeld van de hoerenloper zou 
kloppen dan zouden wij nog geen droog brood verdienen. We hebben meestal te maken 
met 'gewone' mannen, onze klanten verschillen niet van die van de winkel am de hoek. Ik 
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vind het vaak heel gezellig op de kamer, zeker wanneer je voor langer dan een half UlJr 
met een klant samen bent. Zo heb ik biivoorbeeld een klant, een kunstenaar van om en 
nabij de vijftig jaar. Deze man komt voor de spanning en ik geloof dat, want hij is zo 
verlegen dat hij gcwoon stottert en bibbert als we net op de kamer zijn. 
Dan hcb nog die jonge knul, echt cen stuk om te zien, met allcs erop en craan en hij rijdt 
motor, :tou aan elke Yinger cen vrouw kunncn krijgen. Hartstikke gezellige knul, kwartier
tje sex, drie- kwartier kletsen. 
Er wordt ook nogal wat afgelachen met de mannen. Zoals die keer dat ik met cen engelsc 
knul op de kamer was, nadat we best lekker geknuffeld en geneukt hadden steldc hij voor 
nog een lekkere joint tc roken als nagerecht. nou zijn drugs streng verboden bij ons, maar 
een jointje op een afgesloten kamer wordt wei door de vingers gezien, dus stemde ik toe. 
Terwijl wij gezellig lagcn te roken en te keuvelen gleed de tijd voorbij. Ik merkte gelijk dat 
de schat geen nederlandse wiet gewend was en moest hem dan ook bijna wakker schud
den toen zijn tijd voorbij was. Zijn reactie: "/ can't believe J paid a hundred and fifty 
gUilders to smoke at joint with you!". 
Hij was werkclijk vergeten dat we hadden geneukt (hoezo aan-tasting van het kortc
termijngehcugen door het gebruik van cannabis produkten!). Eind van het liedje was dat hij 
een half UlJr bijbctaalde, want hij moest zich ook kunnen herinneren dat hij geneukt had. 
Toen hij uiteindelijk vertrok geloofde hi; nag steeds niet helemaal dat hij de ecrste kcer 
gewoon vergeten was, hij was eerder van mening dat ik 'a very smart game' speel~e. 

Juist ja, alsof ik hem gedwongen had te blowen. Dat is nou typisch de reactie van cen man 
die zijn onnozele zelf is: de vrouw is schuldig aan mijn stommiteiten, direct of indirect, zij 
treft schuld. Arme ik, kan er niets aan doen, volg mijn instincten en Zij maakt daar sluw 
misbruik van. < 

Ach gut. 
(Hi, hi). 
De gemiddelde hoerenloper bestaat niet, maar ze zijn vaak best komisch. 

Nou, toedeloe maar weer! Ennc....F...Them! 

Hepatitis als
 
beroepsrisico?
 

Wat is hepatitis? reid. Hepatitisvirussen, hele kleine ziek
Hepatitis is cen ontsteking van de lever. tevcrwekkende deeltjes. maken gebruik 
Als de leverontsteking ontstaat door van de levercellen van de besmette pcr
besmetting met een virus, wordt dit vira soon. Hierbij kunnen de cellen bescha
Ie hepatitis genoemd. Virale hepatitis digd worden. Er ontstaat een leveront
bestaat in verschillende vormen en is de steking waardoor de lever zijn werk niet 
meest voorkomende leverziekte ter we- meer goed kan doen. De lever zorgt 
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