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M
~rg~rtt ThaWl" 
was ,rOOr veel WIn 
mijn parl,mtnts· 
klanttn dt uJlitmt 
mttsttrt's. Er wa rc-n 

" «If' di' me 
VTO"8"" etn Mawe Th aIrll CT' 
mtUktr c~ drQ~n (LIJ ze b1J me 
w'C3 reno ·Oh. Denn:$ ~ 011, D~ 7J n fj ,. 
motS! ik da n 'Ory<n • omdO! 'k 
ml)" ,Ia\"(n t",1t allijd '11t1tni<' 
n"""de, gnI dnt Illr d~, "If 00. 
un klr.~, Toel1 cen \Ian dE: 
It~ndlo'j,s ron de Iluren Darn' 
g,w,ld werd. Vl~ maar iI'Ist 
YiN I.;: 1113 nten ...o:r. dj~ C07LSe-n'O rtt\i'.f' 

PaYllj me her ding Ie kopen. lodO! 
ik Z< Gao. IllU lon aIrans,len 015 
"'~ perverse spdl"i" d'den. Zt 
3'<...en me Ill!s gdd am " ~ ..den 
Hel."" IS Ittl me nier gelukl h,r 
I>tg-enlt '",,,rtelwltl<," I,of in ml] n 
!>t:III, krijgen,' 

Oil iz ~<'n van <Ie vele Olll' 

hullingen die Miss Whiplash in 
h33r aUlobiogrnfie 'It's ODly A 
Came' beschrijfl. Als we deze 
stlenge rnee<"J;'(s me.telled<.>
ven. hee rt ze in h•• , •HQuse Qf 
Fetish and Fan(33)" oendui",)· 
den m3nnen beha.:lgd. waaro,,· 
der 252 parleme nl,;] eden, N.· 
tllurUjk geeh ze geen bQter b'i 
de vis: volgen.s de rode van 
ha3l" va k hee rt ze YOOr de hoog. 
.taande heren allerlei toepass... 
lijk~ bijnamen. 
"De m,W onsmak,J~h van al 
mijn pul iti~ke h<l'erdJ.' ,r wel 
'Sttnkbom'. IJ, m,esle manMn 
wtlen m,n of meer s'ooon It 

bl~,..n, moar 'Slln"bom' is die 
kun<t of" maehu~ iii} is he! 
obmlut' IOppon' von sebrek aan 
hnl'"'. and" Z~" 1,l"'Op 
,g'st\'ek,n pariernrnra,,,, pak 
\val men z{J n ak<ds en (1" d,rgo,a 
mz) tcg~Ot!. [k moe's: w.?l ku 
b,d'nk'" om ,kodorOnl In de 0(1 
Ie vcrwerktrr. Daartltn 'Ybrua:lf: 
ik fen (].grc.ss~,(rajend~ pllH"Ilr
spuit di' ik VIllde mel h'l 
alkrslerksre Ill'hl]' eta, ik kon 
"a,d,n. AI; ik bOve'nop hem la', 
nehru 'k h~t d,ns op h,m en ri,p: 
Jij smeng insek1! Jk go Je 
Vcrt1letlgin met deze II"1Stctt(,.de l' 
en ik b"pro'ide hem op olle 
kntieke ploar"n, 'Sllnkl>om' Yond 
nl!'C gcweldig. want Nf) 'Wi!d~ met:§: 
IleV{"r da n vttnederd te 'NO r""den. ~ 

Op d<>ze n,anler kw.am me
"VTOUW St. t.131r (Ip de hoog~~ 

VAn de me~s( Ulcieme details 
van de Bri~e hoogwaardlg
heidsbekJeders, He! I' d"n oak 
ruet voor niers d.t de med," er 
een heve dUll ¥oor over hadden 
om Wat namen van de- sjleke 

hoer te Weten 
to komen. 
Totn een jll' 
rist, Sir OllVid 
C,lcutt. begin 
dit j"tar n.:l. 
oen <chan· ' 
daal mel mi~ 

nine.f DdVld 
MelloI' een 
weuwijziging 
"oors te ld e 
waarin afluis·
 
(.[';Ippar:>tuu, vervooen znn
 
worden en de owrheid de 
mach ~ ,ou heb ben d. mod ia l( 

<:ensureNn, reclg'eerdc dp: knnt 
Tho Sun d"n ook prompt mel 
."" ldng vl'th,,~1 w"arin Undi 
St. GaiT een tipje van de sluier 
oplichlle: -Ik nam s.11llenzwt>
ringen lot moord door geile La· 
gerhuisleden 01' de Mnd op,
'l'l'rtI'Jde de rondborm g. dame
Ulet·£W..,P togon d. krdnt. ~ 

geachte potitio reag<:eroen na· 
ruurlijk ges<:hokt en beJoofdeo 
een tegenaallV'~l. die lot nu toe 
nog uitgeblevell is. Maar er is 
weinig Cant:lSie "Oor nodig Om 

te bedenken wal er voor het 
-zuu losbreken ais mevrouw $l. 
Clair de narnen van haal klan' 
ten beken ~ zeu maken. 

~IK GREEP ZlJN 
VERSCHROMPElOF 
PEN1~ EN RIEP: 

'WAARDELOOS! NIETS 

MEER ?lIE TE DOEN!" 
IN HAAR ENT,HOUS1ASM:E VOOR 

~eksue\e e::<tremiteitcn WClS 

Mi 'S Wh, P!Jsh n iets te gek alS 
he' Ring om de perverse spelle
tjes mel hoor kl.nlen, E, was 
zelfs eell kannjbalen·k~mordie 
ingerich t was als een jungle. 
met gig.lntische pl~nlen. lia· 
nen en celt kmg-sizo bubbel· 
bad. -In eell kring stonden 
vrouwen eromhccn tc ddnsen 
en te tingQn 41Is j 11 een soon 
voodoo-cercmoni~. lk W.1S de 
bnnib.:>len.!<';ningm - meer 
ocn Amozone cig.nlij\<. me, 
lendedOl'k en een vti) mscherpe 
'pcer. 1k dwonz de kl~nt in 
de 'kookpot" te st~ppen, 

'Y:i3;i:I.rin zelfs uien~ \,,"oneleu 
en. kllliden dreV"Cn. 'EeTSl 
l<ook il< je. dauno eet il< je 
op: be~t ik de oJ>gewonden 
man loe. De jakuzzi bubbel
de. 11< porde Oink in het 
slachtoffu_ 'Een, ""eu Wj· 
ken of je a1 par benl.' In dit 
sccuano konden n.a.~r sm3.::l),. 
Vciri:.. tics J.ungebrilcht ",,'Orden, 

A1$ ht 0111 de su If de Icgw$Crilg
 
AI sofl-d,.~ gail, gooil
 
M~ fi,Ii5~ ('l'!reep1lag') allu i.
 
de strij4.
 

n: lrok bijvoorbeeld de vuurro
de. ven;ch '0mpeld e pelli, bo
ven waler (erwJj I ik lieI': 
'\Vaal'deloosl Nie~ m""r mee 
tt doenl' Alles was goed. 3ls de 
k1ant maar vernedero werd." 

Li"di WlIS denieD loen te 
mU <en schooleeisje naar 1'3. 
,ijs ging en bij Jake, ee" llnde... 
wereM figuur. introk. "Ik hillg 
vaal< rond bij c:lf~s wan prosti· 
o;u "es kwarn en. En aJ!lj d d"c1" 
ik ooh. dar Hjk, me fan'.... 
lIsch. betaald wtlrden VOOT 
sek$.· Het dul.lnl e ~ u.; niet l~ng 

nCze had een be tl'eJdung bij de 
I".dam van een luxe !Jordeel. 
M,,,r h.tjnnge meis)e was am-
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