
Het onderstaande artikel is een stuk uit het 
boek De Trukendoos van Metje Blaak. Zij 
geeft hierin haar persoonlijke visie op con
tact met klanten. 

De hoerenloper op zich 
De hoerenloper op zich. De hoerenloper han
delt naar een kronkel in zijn hersens die niet 
heJemaal tot ontwikkeling is gekomen. Oat is 
een soort droom, die nooit bewaarheid kan 
worden, die gewoonweg niet bestaat. Hij is op 
zoek naar een mooi, zacht en warm stuk vlees 
wat meegeeft, zucht en luistert. Maar het pro
bleem is dat er ook nog en mens in zit. Oat 
maakt het, dat ie zich vaak bedonderd en 
beflikkerd voelt. Maar wees nou eerlijk, als hij 
je goed betaalt en ook nog een flinke tip geeft, 
voor wat voor een toneelstuk of entertainment 
dan ook, dan is er niets mis met deze man. 
Uiteindelijk is de klant de koning. Maar bedenk 
wei dat jij de keizerin blijft. In de meeste geval
len gaat het ook wei zoo Ik had een klant die 
mij tijdens standje 68 altijd wilde uitschelden 
voor smerige loopse teef. Nadien zat ie een 
beetje schuchter op de bank en durfde me 
nauwelijks aan te kijken. Aishij de deur uitstap
te zei die altijd dezelfde woorden: 'Wat zijn we 
toch gek he?' Dan dacht ik: 'Niet we maar jij!' 
In de bios betaal je voor een goede film en de 
schouwburg voor een goed toneelstuk. Je zult 
zien dat als je je rolletje overtuigd speelt, krijg 
je loon naar werken. Degene die zich dan nog 
bedonderd voelt moet het recht maar in z'n 
rechte rhand nemen. 

Ik hoorde regelmatig van klanten dat ze wei 
eens geript waren in een peeskamer en dat ze 
daarna niet naar de politie toe durfden te gaan, 
uit angst voor hun achterban. Daar hoeft 
eigenlijk geen enkele hoerenloper bang voor te 
zijn omdat de politie best wei rekening met zijn 
privacy zal houden. Maar hij zit meestal in zo'n 
penibele situatie dat aileen het idee hem al 
angstig maakt. Er staat natuurlijk bij hem een 
heleboel op het spe!. Als zijn Miep achter zijn 
seksuele uitspattingen komt dan is het natuur
Iijk echtscheiden geblazen en zal ie wettelijk 
geript worden, door jaren gedwongen alimenta
tie te betalen. Maar wat hij niet vermoedt (en 
dat is mannen eigen) dat is dat het in het thuis
front al jaren ondergronds rommelt. Bil ontdel<-
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niets meer doet. In haar achterhoofd heeft zij 
altijd wei geweten dat er iets grandioos fout 
zat, aileen wist ze niet precies waar ze het 
zoeken moest. Ook zij zal niet mee gerespec
teerd worden omdat ze jaren heeft verkondigd 
op de dameskransjes en golfclub: 'Mijn Jan 
doet dat niet.' 
'Hoe herken je een hoerenJoper?' vroeg ik vijf
tien jaar geleden aan een coliega. We hadden 
allebei een stevige borrel op. Je kan het zien 
aan de manier waarop ze de straat overste
ken, ze lopen als telgangers. Deze afwijking 
komt vaak voor bij doorgefokte honden. 
Inderdaad, toen ik" driehoog woonde, zag ik 
vaak, vanachter mijn vitrage, dat de meeste 
klanten zo van boven af te zien, scheve benen 
onder hun kant hadden en in de meeste geval
lenhet hoofd schuin op de romp hadden staan. 
Van de tien waren er zes kaal en twee kalend. 
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hun gerief kwamen. Bijvoorbeeld bij binnen
komst behandelen ze je als de koningin en bij 
het afscheid lees je in hun ogen dat ze je 
eigenlijk maar een stuk vuilnis vinden. 
Je moet het eigenlijk LO zien, elke klant is een 
groot, ondeugend kind die eigenlijk iets doet 
wat niet mag. Deze spanning zal hem allert en 
wantrouwig maken ten opzichte van jou en de 
omgeving waar ie zich bevindt. Het is ook deze 
zeer hoge spanning die hem verslaafd kan 
maken aan het hoerenlopen. Bij sommigen kan 
deze spanning tot zeer overdreven vriendelijk
heid leiden (wat ik altijd zeer vermoeiend yond 
omdat ik me dan aan aile kanten nat gezeken 
voelde). Voor hetzelfde geld veroorzaakt deze 
spanning bij een andere hoerenloper zeer 
agressief gedrag. Er zijn er doorgaans maar 
weinig die helemaal zichzelf zijn. Maar die taak 
ligt helemaal bij jou. Jij moet deze heren op 
hun gemak stellen zodat er aileen gezonde 
spanning overblijft. De zogeheten erotische 
spanning, die ze hun angst doet vergeten. Ik 
werkte altijd aileen in mijn appartement, mijn 
partner woonde naast me. Die hield alles zo 
goed en zo kwaad als dat ging in de gaten. Hij 
betrad nooit rnijn appartement als er een klant 
binnen was en ondanks dat er ook nooit spul
len van hem rondslingerden, voelden de klan
ten op de een of andere manier zijn afwezig
heid. zo had ik maar een tandenborstel op mijn 
wastafel staan. Geen scheerschuim en ook 
geen andere herenspullen. Hier volgen een 
paar stukjes uit mijn dagboek. 

De angstige klant die verrast werd door Jaco. 
Er waren erbij die gewoon rechtstreeks aan mij 
vroegen: 'Zit er echt geen kerel in de kast of 
onder het bed?' Dan liet ik ze zeit inspectie 
houden om op die manier hun vertrouwen te 
winnen. Jan Willem was er zo een die zich de 
eerste paar keer absoluut niet bij mij op z'n 
gemak voeJde. Hij was al tientallen keren bij 
me geweest, maar hij bleef in de kast en onder 
het bed kijken. Toen ik hem er eindelijk van 
overtuigd had dat ik aileen in dit appartement 
was, kon ie zich eindelijk ontspannen. Zo lag 
ie, op een zondagmiddag, zeer ontspannen bij 
mij op tlet bed naar de voetbaluitslagen te IlJi
steren. Ik had een paar dagen daarvoor een 
papegaai aangeschaft die nog een beetje 
onwennig in z'n loperen kooi zat te kijken. 
Volgens mij kan dat beest niet praten. Het 
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geluid als ie water dronk. Toen de voetbaluit
slagen bekend waren, deed ik de radio uit en 
ging naast Jan Willem op bed liggen. Opeens 
schrokken we allebei op. We hoorden een 
klein benauwd kuchje. We keken elkaar vra
gend aan. Ik zei: 'Jan Willem, het wordt tijd dat 
je stopt met raken.' Hij knikte aileen maar. Op 
datzelfde moment kwam er weer een kuch, 
maar nu een die langer aanhield, met zo'n 
rauwe uithaal er achteraan. Tegelijkertijd riepen 
we: 'Deed jij dat?!?' Nauwelijks van de schrik 
bekomen, volgde er een vreselijke rochel die 
overging in zo'n 'oude mannetjes' rakershoest. 
Zo een waar iemand in dreigde te stikken. Jan 
Willem keek mij, sekonden lang, zeer angstig 
aan en toen ie ervan overtuigd was dat ik dat 
niet was die zo hoestte, trok ie haastig zijn kle
ren aan. Ik liep naar de kamer en zag dat de 
papegaai op z'n kop in de kooi hing en nog 
steeds zeer benauwd hoestte. Inmiddels was 
Jan Willem aangekleed achter me komen 
staan en staarde verward naar de hoestende 
papegaai die eindigde met de woorden: 
'Verdomme, waar is m'n shag.' Vanaf dat ogen
blik was die papegaai niet meer te stoppen. Hij 
sprak met een zware mannenstem. Hallo, wel
terusten, de bel, de krant enzovoort. En de 
manier waarop ie riep: 'Volluk', joeg me elke 
keer weer de stuipen op het lijf. Deze grijze 
Roodstaart heeft natuurlijk niet lang in mijn 
appartement gestaan. In het begin yond ik het 
zeer grappig maar op den duur begon ie min . 
handel grondig te verzieken. 

De lieve klant 
Op dit moment pijnig ik mijn hersens en vraag 
ik mij af of er ooit een echte lieverd bij gezeten 
heeft. Ja, toch eentje. Hij heette Dirk, dat was 
een echte lieverd. Ik denk dat ie al in de 
zeventig was. Op kerstavond stond hij bij mij 
voar de deur met z'n wapperende witte baardje 
en z'n grijze krullenkrans rand zijn kalende 
hoofd. Ais ie een rode muts had gedragen, had 
ik hem zeker voor de kerstman aangezien. In 
zijn handen hield ie krampachtig een zakje van 
de apotheek geklemd. Toen ie plaats nam op 
mijn witte, leren bank was ik er heilig van over
tuigd dat in dat zakje een, net aangeschaft, 
hulpstuk zat. Ik vroeg: 'Koffie, meneertje?' 
'Nee,' schudde hij driftig, 'Geef mij maar een 
schone borrel.' Hij boog verdrietig zijn hoofd en 
zei: 'Ik kan er niet meer tegen.' 'Waar tegen?' 
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vroeg ik, nu toch wei nieuwsgierig. 'Daar 
tegen,' riep ie nu opstandig en scheurde het 
apothekerszakje open waaruit drie kartonnen 
pakjes astronautenvoer tevoorschijn kwamen. 
Toen ik een van die pakjes in mi]n handen 
nam, zag ik op de verpakking staan dat er 
zoveel vitaminen en mineralen in zaten dat je 
daar drie dagen op kon teren. I schonk hem 
een borrel in en voordat ik iets kon zeggen, 
sloeg ie met z'n mollige, doorgewinterde, rode 
handjes op tafel en riep vertwijfeld: 'Elke dag 
kan de laatste zijn!' Het enige wat ze nog naar 
binnen kon krijgen was dit voch en dan ook 
nog via een rietje. Vandaag wilde ze ook dit 
niet meer.' Ik snapte er niets van en vroeg 
zachtjes: 'Wie wilde dat niet meer?' Hij keek 
me wanhopig aan en op datzelfde moment 
drupte er een traan langs zijn neus. Als een 
kind wreef ie die met z'n vuist weg en ant
woordde: 'Jantje, mijn vrouw'. Ze gaat dood. 
Ze heeft de verkeerde ziekte, je weet wei, kan
ker in haar keel.' Ik kon opeens niet meer ant
woorden. Mijn keel schroefde dicht, zoveel ver
driet had ik nog nooit van zo dichtbij gevoeld. 
Opeens gooide die in een keer de borrel ach
terover. Automatisch deed ik hem een nieuwe 
in. Ondertussen pakte hij een van die karton
nen pakjes en boorde een rietje in het voorge
vormde gaatje. Daarna vroeg ie me bijna sme
kend: 'Drink op, alsjeblieft. Dit is goed voor je'. 
Voorzichtig zoog ik het mierzoete spul naar 
binnen. Hij wendde zijn blik niet meer van me 
af. Op het moment dat het kartonnen pakje 
een rochelend geluid maakte, riep ie als een 
kind zo bli]: 'Het is op!' Daarna klapte hi] in z'n 
handen en vervolgde: 'Goed zo, Jantje!' Nu 
word ]e echt weer beter. Daarna wilde die een 
wip. Gewoon een ordinaire, rechtop en neer. 
Hij lag op me te pompen zonder dat ie me plat
walste met z'n kogelronde buik. Daarna zat ie 
nog even totaal ontspannen bij mij op de bank. 
Na het achteroverslaan van zijn derde borrel 
begon ie zelfs ontspannen te keuvelen over 
koetjes en kalfjes. Bij het afscheid zei die 
vriendelijk: 'Tot morgen.' Hij kwam op eerste en 
tweede kerstdag en nog een paar dagen daar
na en bracht trouw de pakjes zoetigheid mee. 
Tot ik de rouwadvertententie in de krant las. 
Jantje was overleden... Daarna heb ik hem 
nooit meer gezien. Ik vond hem lief omdat ie 
de zelfde vriendelijkheid had, voor en na de 
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De dominante klant 
Altijd je doppen openhouden en je voelsprieten 
uit, voor dorninante mensen. Vooral als ze 
macht over je proberen te krijgen. Soms wit het 
wei eens gebeuren dat zo'n dominante figuur 
oak nog een keel' een werkgever is die er een 
sport van maakt ziin macht dagelijks te rnis
bruiken. Die figuren, hoe gek het ook klinkt, 
willen bij een meisje van plezier altijd onderda
nig zijn. Om op die manier hun eigen dorninan
te gevoel, vol met agressie, bij te tanken. Een 
slaaf die vernederd wi! worden heeft altijd een 
zeer dominante kant. Trap er dus oak nooit in 
om de rollen om te draaien, wat voor een bij
dragen hij je ook biedt. Dat is vragen om rnooi
lijkheden, het zal dan ongetwijfeld uit de tland 
lopen. Laat je nooit vastbinden, hoe goed je 
hem ook denkt te kennen. Mensen met dit 
soort wensen zijn nooit te doorqronden. Er 
spelen een heleboel dingen mee als ze behept 
zijn met deze gevoelens. Voorvallen lJit hun 
zeer vroege jeugd zijn vaak de aanleiding tot 
dit gedrag. Meestal zijn deze gebeurtenissen 
ver voor hun derde levensjaar gebeurd en klJn
nen ze zich deze nauwelijks herinneren. maar 
ergens in hun onderbewustzijn worden ze 
gedreven en aangezet tot dominante spelletjes 
en pesterijen die ook in hun werk en huwelijk 
een grote rol kunnen gaan spelen. Ik ben geen 
psychiater maar ik weet wei dat een kind, dat 
uit eon warm nest komt, en die daarbuiten 
nooit iets schokkends of traumatisch heeft 
meegemaakt, deze wensen nooit zal hebben. 
Een slecht mens wordt niet geboren maar 
gecreeerd, in :lijn zeer vroege jeugd. Sado 
Jaap was er zo een. Hij zag er zeer geslepen 
uit, met z'n kleine, lichte varkensoogjes, 
omrand met witte wimpers. Hij kwam uit het 
betere milieu. Oat riep ie om de haverklap, met 
diezelfde woorden. Hij kee~ heel erg op mij 
neer. Hij probeerde mij zeer sneaky uit te 
horen en kwarn tot de conclusie dat ie met een 
volksmeisje van doen had. Niks mis mee toch? 
Maar de manier waarop hij dat woord uitsprak, 
als ie op z'n knieen vastgeboncfen voor me lag, 
wekte toch een zekere agressie bij me op. Hij 
bevoorraaddo rnijn sadogarderobe en stuurde 
wekelijks cadeautjes. Zoals in het voorjaar van 
1986. Er kwam een onorme dildo met de post 
met een briefje erbij. 'Een lustige lente', stond 
erop. Oat waren de leuke kanten aan sado 
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Maar wat gebeurde er op een donkere avond 
vlak voor Sinterklaasavond? Sado Jaap had 
een meesteres uitgenodigd om spelletjes te 
doen, boven zijn meubelzaak. Onder de zweep 
van de strenge rneesteres kreeg Jaap een 
attaque. Hij was op dat moment gebonden aan 
handen en voeten en kon niet meer opstaan. 
Het rechtergedeelte van zijn lichaam wilde niot 
meer luisteren. Het escortmeisje raakte volle
dig in paniek en heeft hem met trillende vin
gers losgesneden. Daarna is ze gevlucht. Met 
veel moeite heeft Jaap toen zijn halfverlamde 
Iichaam naar de telefoon geschoven. Met het 
gevolg dat om half drie 's nachts bij mij de tele
toon overging. In oerstc instantie da.cht ik dat 
het weer zo'n stomme grap van hem was om 
me daar midden in de nacht naartoe te krijgen. 
Om een spelletje nursing te speren. Maar toen 
ik midden in de nacht voor zijn meubelzaak 
stond, kreeg jk toch het vermoeden dat er iets 
ernstigs aan de hand was. Boven de zaak 
brandde het licht volop. Beneden aileen een 
spaarzaam beveiligingslampje. Als een diet 
ben ik om het pand geslopen en heb het wc
raampje geforceerd. Als een slang kronkelde ik 
naar bjnnen, sloop de trap op en toen ik de 
deur opende, waar het licht van de TL-balk 
onderdoor scheen, zag ik Jaap in het koude 
kippelicht verfrommeld op de grand liggen. In 
z'n rubberen slip temidden van een grate plas 
urine. Ais een z;elig hoop je mens keek hij 
onderdanig naar me op. De rechterhelft van 
zijn gezicht hing iets naar beneden, zelts de 
rechterneusvleugel hing er, vergezeld van een 
doorzichtige snotterbel, verlamd bij. Als een 
echte verpleegster heb ik hem z'n witte, dege
lijke ondergoed weer aangetrokken en hem 
daarna in z'n driedelig kostuum gehesen, com
pleet met de zwarte zweetsokken en leren 
gaatjesschoenen. Toen ik Jaap met veel moei
te op de stoel bij de grenen tafel had gezet, 
probeerde hij me iets dUidelijk te maken. Hij 
wees naar de telefoon en ook naar de klapper, 
die er aan een touwtje naast hin~r Ik moest 
iemand bellen. J\Ja veel geharrewar en verloren 
speeksel, dat in gootjes uit z'n rechter mond
hoek stroomde, belde ik Anneke Peters, z'n 
eerste verkoopster, en vroeg of ze naar de 
zaak kon komen omdat meneer Sores niet 
goed was geworden. Deze begreep er niets 
an. ze SileO flO(] oatf maar ze beioofo€ teen te 

beren rotzooi mee moest nemen, compleet met 
zweep en atgerolde condoom. Ik propte die 
handel in een plastic zak en verdween als een 
dief in de nacht. Onderweg zat me die hele 
zaak met Sado Jaap niet lekker en heb ik vei
ligheidshalve de rubberen rotzooi in het 
Twenterijnkanaal gedumpt. Maar wat schetste 
mijn verbazing? Drie dagen later kreeg ik een 
telefoontje van een ziekenhuiszuster. Of ik 
mijnheer zijn rubberen attributen het zieken
huis wilde binnensmokkelen. Ziekenhuis de 
Stadsmaten in Enschede, derde verdieping 
kamer 303. Woedend was Jaap toen ik met 
lege handen voor zijn bed stond. De verlam
ming van zijn gezicht was iets minder maar zijn 
kwade streken waren heftjger geworden toen ik 
hem vertelde dat de spullen in het Twenterijn
kanaal dreven. Hij goaide een glas vol water, 
compleet met zijn ondergebit, naar m'n kop! Er 
kwam een wat oudere, superslanke verpleeg
ster op het lawaai at. Bij het zien van de scher
ven en het gebroken gebit, boog ze nederig 
haar hoofd en kwarn even later terug met 
stoffer en blik. 
Op de terugweg, toen ik langs het vaor mij 20 

bekende Twentse landschap reed, werd mij 
ineens iets duidelijk. De verpleegster die de 
scherven zo onderdanig bij elkaar had ge
veegd, was de vrouw aan de telefoon die wilde 
dat ik de rubberen spullen naar het ziekenhuis 
bracht. Daarbij wist ik zeker dat Jaap dit niet 
aileen door zijn portemonnaje voer elkaar had 
gekregen. Hij had macht die ouwe dikke lelij
kerd. 

'Onze lieve heer heett rare kostgangers', zou 
m'n moeder zeggen. Maar ik kan je wei zeg
gen, dit is nog maar het begin. Er zijn nog veeI 
raarder. Onder andere in de eerstvolgende 
hoatdstukken heb ik er nog wei een paar ver
werkt. 

Metje Blaak 
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