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Fantasie

Ik lig op bed. Naakt en geblinddoekt. Drie of misschien wel 
vier mannen gaan hun gang met me. Ik voel penissen in mijn 
mond en in mijn handen, dan weer in mijn poesje of mijn kont. 
Overal word ik aangeraakt. Twee mannen houden mijn benen 
ver uit elkaar, een derde duwt mijn schaamlippen uiteen. Er 
wordt op mijn poesje gespuwd, mijn clitoris wordt gemasseerd 
en er verdwijnen vingers diep in me. 

Ik kom zo vaak klaar dat ik de tel niet meer kan bijhouden. De 
mannen ook. Er zit zaad in mijn mond, op mijn gezicht, op 
mijn borsten en in mijn kutje. Dan word ik opnieuw geneukt 
en nogmaals volgespoten. Ik voel penissen in alle maten en 
meen af en toe een ander stemgeluid te horen. Ik weet niet of 
het nog steeds dezelfde mannen zijn die me gebruiken, of dat ze 
ellkaar afwisselen. Ik weet niet hoeveel uren er reeds verstreken 
zijn. Of het dag is of nacht. 

Ik heb er lang naar verlangd, maar ik heb het uiteindelijk 
nooit gedurfd. Wat als het uit de hand loopt? Wat als ik 
een soa krijg? Er zijn te veel risico’s verbonden aan het rea-
liseren van mijn ultieme fantasie.

Bijna dagelijks komen vreemde mannen mijn lichaam 
gebruiken. Ik ben niet geblinddoekt en de spelregels zijn 
vooraf bepaald. De seks is altijd veilig en er is nooit meer 
dan één man.
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Soms is mijn tegenspeler lelijk, dik of graatmager. Hij 
kan gespierd zijn, maar ook papperig. Hij stinkt weleens 
uit zijn bek of heeft een snor die geel ziet van de nicotine. 
Een andere keer is hij knap en heel aardig. Heel af en toe 
zijn het echte klootzakken. Maar allemaal willen ze het-
zelfde: het poesje likken waar al honderden anderen aan 
gelikt hebben. Het kutje neuken dat reeds ontelbare keren 
geneukt werd. En ik? Ik word er nog altijd geil van. Geil 
dat een onbekende zoveel geld betaalt om mijn lichaam 
even te mogen bepotelen. Opgewonden omdat ik mezelf 
lig te vingeren terwijl een vreemde man verlekkerd staat 
toe te kijken.

Mijn job is een lauw afkooksel van mijn fantasie, maar is 
voldoende spannend om me elke keer weer op te winden. 
Het idee dat er zo meteen een wildvreemde zal aanbellen 
om met mijn poesje te spelen, maakt mijn slipje nog steeds 
nat.

I love dick

Aziatisch, Latino, blank of zwart. Smal of dik. Groot, 
klein of micro. Hard als staal of nog een beetje soepel. Met 
voorhuid, zonder voorhuid of de voorhuid gedeeltelijk met 
de eikel vergroeid. En als ik even pech heb zelfs veel te veel 
voorhuid.

Recht of krom, naar voren, boven, beneden, links of 
rechts wijzend. Flink of nauwelijks geaderd. Met of zonder 
littekens van soa’s, ingrepen of kwetsuren. Wat penissen 
betreft is er niets dat ik nog niet gezien heb. 

Mag ik kiezen? Een lang en dik exemplaar. Een beetje 
minder dan het prototype zwarte penis en de pornopenis, 
maar wel bovengemiddeld. Ergens tussen de Latino en de 
blanke man in, misschien een beetje meer naar Latino nei-
gend. Dit soort penis verschaft altijd wel genot, tenzij de 
trotse eigenaar te snel klaarkomt. Snel klaarkomen, daar 
heb ik een bloedhekel aan! Tenzij het over mezelf of een 
van mijn vriendinnetjes gaat. Vrouwen die snel klaarko-
men zijn, in mijn ervaring, heel erg leuk. Want behalve 
snel klaarkomen, kunnen ze het vaak ook nog eens meer-
dere keren na mekaar en kun je er al je lusten op botvieren.

‘Het is niet de lengte die ertoe doet, maar wat je ermee 
doet!’ hoor je klein geschapen mannen weleens roepen. Ik 
wou dat ik die uitspraak kon bevestigen. Ik wou dat alle 
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vrouwen aan die uitspraak ook even de ‘maar…’ die erop 
hoort te volgen, durfden toe te voegen. 

Als je een beetje een idee hebt van hoe een vrouwen-
lichaam in elkaar zit, doet het formaat van je jongeheer 
er inderdaad niet toe. Dan hoef je enkel de juiste positie 
aan te nemen om je partner te plezieren. Helaas heeft drie 
vierde van de mannen die in mijn bed belandt geen flauw 
idee waar ze mee bezig zijn en, erger nog, zijn ze er ook 
helemaal niet mee bezig. Je zou denken dat een man zoveel 
mogelijk waar voor zijn geld wil, maar meestal is het klusje 
in nog geen vijf minuten geklaard. Ik kan best begrijpen 
waarom hun echtgenotes er geen zin meer in hebben. Ik 
tolereer het alleen maar omdat ik er mijn broodwinning 
aan te danken heb.
 
Misschien is formaat helemaal niet zo belangrijk als je 
iemand echt graag ziet. Wat het is om seks te hebben in 
een amoureuze context, ben ik helaas al lang vergeten.

BEGINNERSGELUK
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Adverteren kun je leren

Hoer.
Prostituee.
Escorte?
Bingo! Op mijn computerscherm verschijnt een mooie 

lijst van de meest gebruikte advertentiepagina’s voor alle 
soorten betaalde seks. 

Ik neem wat geile foto’s, schud een korte advertentie-
tekst uit m’n mouw en enkele minuten later staat mijn 
lichaam veel te goedkoop op het web. 

Honderdtwintig euro per uur. Mijn telefoon staat rood-
gloeiend. Ik besluit zoveel te werken als ik fysiek aankan. 
Er zijn dagen dat ik tot vijftien klanten per dag heb. Soms 
met amper vijf minuutjes tijd tussen twee klanten door. 
Tijd om mijn geld te tellen is er niet. Ik prop alles in een 
koekjesdoos tot het deksel niet meer past. Condooms koop 
ik met honderden tegelijk.

Aan het einde van de dag weet ik meestal niet meer 
welke klanten er geweest zijn. Ik werk van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat en ben enkel gefocust op zo snel mogelijk 
zo veel mogelijk geld te verdienen. Op de dagen dat mijn 
dochtertje bij mij is, ben ik weer even mezelf. Dan spelen 
we samen, gaan we bij oma op bezoek en doen we allerlei 
leuke dingen.
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Na een paar weken ga ik op onderzoek bij de concurren-
tie en besluit ik mijn prijs met tien euro te verhogen. Ik 
ben nog altijd veel te goedkoop, maar ik heb liever drukke 
dagen dan dat ik op klanten moet zitten wachten. Ik ver-
dien hopen geld, maar kan er weinig mee doen. Niemand 
mag weten wat ik doe. Mijn familie zou het nooit goed-
keuren. Mijn moeder zou zich nodeloos zorgen maken en 
de rest van de buitenwereld zou mij met de vinger wijzen.

Ik neem me voor er nog een paar maanden mee door te 
gaan. Even een spaarpotje aanleggen en dan weer terug-
keren naar het normale leven. Braaf mijn studies afmaken 
en later een keurig beroep uitoefenen, net zoals alle andere 
mensen.

Een half jaar later besluit ik mijn studies op te geven. Het 
geld lonkt. Ik wil zo lang mogelijk blijven werken en spa-
ren. Studeren kan later ook nog wel. Een ‘normaal leven’ 
wil ik niet meer. Ik zou de spanning en het avontuur van 
mijn huidige job te zeer missen. En het geld. Vooral het 
geld.

De allereerste

Ik was bloednerveus. Mijn hart bonsde in mijn keel, mijn 
handen waren klam en mijn voeten ijskoud. Ik liep zenuw-
achtig heen en weer door mijn appartement, mijn hoofd 
brekend over hoe ik hem zou ontvangen. Zou ik hem 
vriendelijk de hand schudden terwijl ik me voorstelde of 
kon ik dat beter overslaan en hem meteen kussen? Kleed 
ik hem uit of doet hij dat zelf? Vraag ik hem om zich eerst 
even in de badkamer op te frissen of werd ik verondersteld 
hem te wassen? Vooraf betalen of nadien?

10.30. De deurbel gaat precies op het afgesproken uur. Op 
het schermpje tegen de muur zie ik een blonde man van 
hooguit veertig. Geen opvallende kenmerken, doorsnee 
gezicht. Als ik hem binnenlaat zie ik dat hij zijn werk-
kledij aanheeft. Het gele zand dat aan zijn schoenen kleeft 
doet me vermoeden dat hij in de bouw werkt. Hij kijkt me 
een beetje zenuwachtig aan, dus ik lach naar hem en kus 
hem op de wang. Hij vraagt waar de badkamer is en enkele 
minuutjes later staat hij naakt in het midden van de slaap-
kamer, penis in aanvalspositie. 

Ik kus zachtjes zijn lippen en laat mijn kimono open-
vallen, zodat zijn ruwe handen mijn naaktheid kunnen 
betasten. Hij duwt me op het bed en duikt meteen met 
zijn hoofd tussen mijn benen. Ik begrijp niet hoe je een 
wildvreemde, een prostituee nota bene, meteen oraal wil 
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bevredigen zonder daarbij bescherming te gebruiken. Hij 
heeft mijn vagina niet eerst geïnspecteerd, zoals ik dat wel 
met zijn lippen had gedaan voordat ik ze kuste. 

Hij likt lustig als een puppy en ik veins een orgasme. 
Ik neem een condoom van het nachttafeltje en rol die over 
zijn penis af. Ik neem hem in mijn mond, maar word al snel 
gevraagd te stoppen omdat hij anders te snel zou klaar- 
komen. Ik kruip bovenop hem en nog voor ik goed op en 
neer kan bewegen, is het alweer voorbij. 

De rest van zijn werkpauze, een half uurtje, vul ik dan 
maar in met een massage. Ik wil hem toch waar geven voor 
zijn geld, want in mijn beleving heb ik eigenlijk niets moe-
ten doen. 

Hoer

Dat ik niet voldoende werkervaring had, zei hij en hij 
wimpelde zo mijn sollicitatie af. Bovendien had hij ern-
stige bedenkingen bij de motivatie van een meisje dat na 
twee jaar haar universitaire studies had afgebroken.

Ik was eenentwintig en had noodgedwongen mijn studies 
moeten onderbreken. Mijn ouders verkeerden in finan-
ciële moeilijkheden en zelf kon ik de last na twee jaar niet 
meer dragen. Een jaar werken, sparen en dan mijn studies 
afmaken. Het leek simpel. Te simpel. Want zelfs om kip-
penlijkjes te sorteren had je blijkbaar veel ervaring nodig.

Mijn omgeving fronste. Te lui om te studeren, ja, dat zal 
wel het echte probleem zijn. Ik was altijd een buitenbeen-
tje. Een excentriek figuur. Me veroordelen kostte minder 
moeite dan me helpen. Ik zou er alleen voor staan, dat 
werd me al snel duidelijk.

Ik ging van het ene rotbaantje naar het andere. Tijdelijke 
opdrachten die naast onderbetaald ook ondergewaardeerd 
waren. Ik moest vaak liegen. Werkervaring bij mekaar ver-
zinnen om toch een betere baan te kunnen versieren. Mijn 
CV is een lange lijst van jobs die ik voor geen geld van de 
wereld nog zou willen uitoefenen.
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Toen ik na mijn scheiding een appartement wilde huren, 
kwam ik voor een gelijkaardig probleem te staan. Een 
alleenstaande moeder is blijkbaar geen goede kandidaat-
huurder. Ik vervalste loonbrieven, loog over wie ik was om 
toch maar een dak boven mijn hoofd te krijgen. Een trucje 
dat ik trouwens later ook zou aanwenden om kosteloos 
onder datzelfde contract uit te komen.

Ik heb moeten knokken voor alles dat ik heb. En veel moe-
ten liegen: documenten moeten vervalsen, strafbare feiten 
moeten plegen om basisrechten te verwerven. Het heeft 
mijn wereldbeeld aangetast, mijn vertrouwen in de mens 
onherstelbaar verwoest. 

En toch durf ik zeggen dat ik gelukkig ben. Ik heb voor 
mezelf een mooi bestaan gecreëerd. Een leven waar ik me 
niet langer voor schaam.

Ik ben Sigrid en, ja, ik ben een hoer.

KLANT
IS KONING (1)


