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Koningln zijn overtrof alles wat begerenswaar

dig was in het leven van een volwassene, daeht 
lk, ik vertel over ruim dertlgjaar geleden. 
Ofschoon kei7erin de top was, zo ontdekte ik op 

nlljn vijftiende, maar die waren er niet in oos 
[and; daar kon je niet nam streven. Sissy was 
mljn grote voorbee[d. 
]n een onbewaakt ogenblik knipte lk toto's van 

de ri[m uit cen damesblad en plaktc ze boven 
mijll bed, naast jazztrompettist Miles Davis en de 
danser lJans van Maanen. Oyer die mannen 
was mijo moeder aJ nijdig, plak
band op het behang, maar 
SIssy vond I.e bc[aehelijk. 
Konlngin wi [[en zijn kon 

haar ook de wenkbrauwen 
doen optrckken, daL begrcep 
lk weer nict. Mijn mocder 

merklng over, weI over de strapless jurken van 
mijn oudste zuster, en zelfs over mljn eerste 
schoo[baljurk met een bootha[sje wcrd oevcrloos 
gezcurd, door mijn l110cder voora!. [n de winkel 
zCl ze: 'dan zie je jc zoutvaatjes'; dat bee~je bloot 
moest bedekt. 
Tocgcgeven, konlnginnen en prlnscssen waren 

a[tijd we[ig, niks botjes van sleutelbeendercn. Ze 
badden a[Jelllaa[ gevulde en welvende boezems 
met zo'n heerlljk g[eufje, net als de dames aehter 

de ramen In de Scheldestraat in Den Haag. 
A[s klein kind al achterop de 

fiets bij pa of ma, broers, mijn 
Zl.Jster; de kortste wcg als je 
van Voorburg naar Den Haag 

~	 reed, trok een stoet van dames 
in b[ote jurken aan mijn oog 
voorbij. Maar nool t vertelde 

[eek zelf op een konlngin a[s ~cL	 <.' lcmand mij als klein mClsje'U""J ~ 

ze ultglng, gekleed In een ~," ~ . ~ ~ ll\.1'T'IDl\.1T1..... ..-:: wat die mevrouwen In hun 
tafzijden mantelpakje en een 
lllodieuze hoed op haar hoofd, 
bijpassende handschoenen keurlg 
strakgetrokken, 
Voordat je koningin werd, llloest je natuurlljk 
prinses zijn ge'weesL Op a[ onze vier prinsessen 
was ik ja[oers. Ik zag foto's van lieftaJlige mels
jrs in mime kamers, en yoora[ hun bedden, met 
een sprei met Yolants, bezaald met kussentjes en 
poppen waren een droombeeld. Waar ik eeht naar 
bleef starcn, dat waren hun bureaus, de uitstalling 
van Yoorwerpen, speclaa[ de portretten In zllve
ren lijsten, famllieleden, van adel, op paarden. 
Mijn povere ttiplex sehrljftafel slerde ik prompt 

op met foto's, maa.r als plttle, gcwoon burger
~ meisje glne het me te vcr am de trouwfoto van 

mijn ouders neer tc zettcn. Nageaapt werden het 
lwee, alwcer uitecknlpt.c, kiekjcs van rock and 
rollzangcrs; Fabian cn Ricky Nelson. Fabian had 
greene ogen. DilllT was ik verllcfd op. 
Na bet ptinsessendom kwam het echte STAR
DOM, koningin worden. Rljk en voorgoed ge
[deed in tafzijde. War me verbljsterde waren de 
blote jurken. Strapless, het woord arleen al had 
iets zwoels. Koninginncn werden zelfs vaal' sta
liepOliretten in b[ote jurken geportretterd. Mij n 
ouders maakt.en daar nooit een afkeurende op

avondjaponnen daar aehter 
de ramen ultvoerden, ik koesterde 

geen argwaan. Misschien waren het konlnglnnen! 
Eindelijk, lk fietste a[ ze[f naar de kermls op het 

Malieve[d, kwam de besmulkte opmerklng over 
prostituees. NOll en? Opgewonden zestienjarlge 
jongens vettelden dat je steeds hard door moest 
rljden omdat ze (die hocren) niet van nieuwsgie
rlge mensen hielden, vooral niet van meisjes! 
Telwij[ lk jUlst had bedaeht dat ik eens af moest 
stapppen en net als de slollle s[enteraars goed 
moest kijken. Ook flulsterden die jongens dat 
hun mannen (want aile prostltuees hadden een 
sterke stoere man) je wellicht een k[ap voor je 
kop zouden geven, pas toen begon de onderwe
reid en her hoerendom voor me te leven. 
[n die tijd racete lk a[s een dolleman, te laat 

thuis, van Den Haag naar Voorburg, vrlendjes, 
afspraakjes, feestjes, I' amour, en constateerde ik 
vol afgunst, vervuld van schu[dbesef, hoe ze daar 
[ekker rustlg, in hun mooie blote jurken in een 
lUle stoe[ zaten. 
Als konlnglnnen. Nou ja, die dragen een sjerp 

over hun boezem. 
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