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BEDANKT HEERLIJKE MANNEN 

 

 

Jammer dat het leven niet langer duurt dan het doet. Dat, als je 

eindelijk volwassen bent en je de kunst een beetje verstaat, het 

alweer bijna voorbij is. Eigenlijk zou dan pas het echte leven 

moeten beginnen. Het voorafgaande niet meer dan 

basisonderwijs.   

 

Overal lopen mannen. Hier en daar liggen stellen. Ik zie een 

zwart gelaarsd been omhoogsteken. Dit been wordt gestreeld. 

Zij heeft vier mannen om haar heen. Een ervan neukt haar. 

Niemand doet uitzonderlijk macho. Het is opvallend hoe 

begripvol de mannen naar elkaar toe zijn. Zo zal hij, die neukt, 

niet zomaar weggeduwd worden. Pas als hij uit eigen beweging 

ermee stopt, kan een ander het overnemen. Je zou het kunnen 

zien als, men zit met zijn allen gezellig rond een lekker 

gebraden varkentje en ieder snoept er in alle rust en 

beschaafdheid stukjes van af. Diegene, het dichts bij haar kut, 

boft op dat moment, hij krijgt het lekkerste. Praten mannen 

onderling? Zelden, ze kijken elkaar hooguit aan. Ze 

communiceren zonder woorden, alleen maar met hun geilheid. 

Ze begrijpen dit van elkaar. En wat betreft het meest mogen 

doen met haar, tja, ik denk dat dát een kwestie is van heel goed 

opletten waar en welk stel zover is om tot actie over te gaan. 

Dan niet te snel erbij willen zijn, dan loop je de kans 

afgewezen te worden, maar wel zeker te maken dat je in de 

buurt blijft, dat je de eerste bent. En dan ligt het er ook nog aan 

wat je toegestaan wordt door de eigenlijke bezitter. Mannen 

zoals Otto vinden het doorgaans prima, passen goed op en 

sturen het samenkomen. Hij weet immers het beste wat zijn 

vrouw wil of aankan. En als er dan eenmaal een eerste bij is, 

volgen er doorgaans al snel nog een paar. 

   En zij? Zij is geil, zo geil dat het haar niets uitmaakt wie of 

hoeveel het er zijn, drie of dertien. Zo vergaat het mij nu ook. 
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O wat voel ik me opgewonden. Ook ik lig daar, plat op mijn 

rug, zonder enige schaamte. Neem mij! Nee, het zijn er geen 

dertien maar wel drie. Een vingert me, een ander streelt mijn 

borst. Otto steekt zijn penis in mijn mond. Ik grijp met mijn 

hand naar de penis van hem die met mijn borst bezig is. Mijn 

voeten masseren die, van die, die me vingert. De mannen een 

team, een span om me zo ver te krijgen dat ik, na eerst vier 

keer geroepen te hebben: ‘stop, stop’, HET laat komen. 

Duizenden lekkertjes stromen vanuit mijn baarmoedergewelf in 

een steeds hoger reikende golf naar mijn tenen en weer terug. 

Ik gil, ik gil, ik gil de hele godvergeten varkensstal bij elkaar. 

   Ik kom op mijn knieën nu. Pas dan zie ik wie de mannen zijn. 

Ze zijn oké, kijken teder, glimlachen. 

   ‘Bedankt heerlijke mannen, het was zooooo lekker!’ 

     

Vergeef me, zeker degenen die me niet kennen. Ik besef: dit is 

een uiterst verwarrend begin. Beter begin ik bij het einde. Het 

einde van wat? Van mijn vorige boek: ~De eigenlijke vrouw~, 

waarin ik schrijf bevrijd te zijn. Bevrijd van heel veel, maar 

vooral van de seksuele moraal die me door de rooms-

katholieke kerk en mijn opvoeding, als kind al met de paplepel 

werden ingegeven. 

   Ben ik boos? Jazeker ben ik boos. Niet op dat wat ik in de 

vorige zin schrijf, tenslotte voel ik me bevrijd. Nee, ik ben boos 

op het ouder worden van mijn lichaam en hoe snel dat gaat. De 

beperkingen die dat met zich meebrengt. Het 

minderwaardigheidsgevoel wat ik opgedrongen krijg, terwijl ik 

zelf weet dat ik alleen maar meer gegroeid ben. Meer mens 

ben, meer waard dan ooit eerder in mijn leven. Schuif me niet 

terzijde omdat ik niet meer die blonde onnozele ben die ik ooit 

was. Wij ouderen hebben hersenen die als neonbuizen zouden 

moeten oplichten naarmate men in leeftijd stijgt. Dat doen ze 

niet. Maar wat is er tegen rimpels? Een teken van rijpheid en 

wijsheid! Maak er gebruik van! Jammer dat men hier van 

overheidswege niet meer aandacht aan besteed. Ja, als het gaat 
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om doorwerken na je vijfenzestigste. Maar dat gaat in de eerste 

plaats om het geld. Waarom niet meer aandacht gegeven aan 

dat wat iemand geleerd heeft in zijn leven? Hoe hij of zij zich 

ontwikkeld heeft in zijn of haar leven? Gaat dit boek dáár 

over? Nee, ik ga het hebben over ouderen en seks. Met name 

over zij ouder dan drieënzestig jaar. Waarom? Ah, meisjes en 

jongens van drieënzestig, we zijn met velen en velen van ons 

willen nog. Kom op voor jezelf. Al is het ‘t laatste wat je zult 

doen. Het is o zo belangrijk. Maak dat men in de toekomst 

anders tegen ons “bejaarden” aankijkt. Natuurlijk maakt het 

lichaam het ons soms moeilijk, maar weet je, één avond goede 

seks en je voelt je nog minsten drie dagen opgewekt. Maar… 

vooropgesteld en dit nu geldt net zo goed voor de mannen als 

voor de vrouwen, mochten jullie níét meer willen of kunnen, 

om welke reden dan ook, dat is dan ook jullie goed recht, 

niemand is hetzelfde. 

Echter… voor diegene die diep in hun hart net zo voelen als ik 

en voor wie seks zeker nog speelt, hoop ik een aanmoediging te 

kunnen zijn. Geef niet op! Vindt een weg! Ik vond hem ook. 

Niet nu? Wanneer dan wel? De tijd dringt! 
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DE CANDYCLUB 

 

 

De  Candyclub is wellicht de langst bestaande parenclub van 

Nederland. Zeker veertig jaar. Ooit begonnen door Peter J. 

Muller.  Ook uitgever van, in diezelfde tijd: 1968, het eerste 

pornoblad. Genaamd de Candy. Ook dit bestaat nog steeds. En 

ja, ook ik kocht deze van “onder de toonbank”. Zo ging dat 

toen: bij de sigarenman op de hoek van de Tilanusstraat in 

Amsterdam; vijf huizen van daar waar ik toen woonde. 

Vierentwintig was ik en had een blos op mijn wangen. Maar ik 

weet nog heel goed dat ik ondanks mijn schaamte, 

waarschijnlijk wist hij wie ik was, toch om dat blad vroeg en 

het kocht. Denkend: dat moet ik zelf weten en ook: die man 

verdient er toch aan. Als ik er dan mee thuis kwam was het 

eerste wat ik opzocht een foto waarop, al was het maar de 

suggestie van, een vinger in een anus. Dáár werd ik geil van. 

Nee, ik vertelde dat tegen niemand. Het was echt een geheim. 

En nee, ik wist niet van het bestaan van een club. Zo ver was ik 

nog lang niet. Dat zou, weet ik nu, nog zevenentwintig jaar 

duren. 

   Voor Otto duurde dat korter, hij bezocht de Candy Club al 

twee decennia eerder. 

   ‘Het was toen zo,’ vertelt hij me, ‘dat de totale ruimte daar 

niet veel groter was dan dat van een grote woonkamer of, noem 

eens wat; een  poffertjeskraam. En zo zag het er ook uit binnen. 

Met rechthoekige tafels waaromheen aan drie kanten banken en 

die dan weer gescheiden door gordijnen. In feite 

inkijkkamertjes. In het midden van de dansvloer daar voor, had 

men een witte streep getrokken. De alleenstaande mannen 

mochten alleen op uitdrukkelijke uitnodiging van de stellen 

over de streep in de kamertjes komen en meedoen. 

   ‘Zou het nog zo zijn? En hoe zit dat met wat we gehoord 

hebben over dat er nu alleen maar allochtonen komen?’  
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   ‘Lucie, zodra het je niet bevalt, gaan we weg. We hebben dat 

gauw genoeg gezien.’ 

   Verdorie, wat als het afschuwelijk blijkt te zijn? Maar … als 

ik het niet doe zal ik nooit weten wat ik gemist heb. 

   ‘Oké, we gaan.’  

   De club is in een gewone Amsterdamse buurt aan de 

Eikenweg.  

   De buitenkant ziet eruit als was het een garage of 

opbergloods. Ik zie geen naam, maar wel een, zeer opvallend, 

door een lantaarn verlicht straatnummer: 29. Camera aan de 

gevel.  

   Terwijl we de auto parkeren gaat er net een mooie jonge 

blanke man naar binnen. Dat geeft moed.  

   Binnen betaal je als stel 10 euro entree. Alleenstaande 

mannen 40. 

   ‘Waar kunnen we ons omkleden?’  

   De man achter een schuifraam als in de kassa van een 

bioscoop, kijkt verbaasd. 

   ‘Op de wc of in de badkamer. U kunt uw jas hier afgeven.’ 

   ‘En onze kleren?’ 

   Ik krijg geen antwoord. Er komen nog meer mensen de 

voordeur binnen. We staan in de weg in het smalle gangetje.  

   Ik pak mijn doorkijkjurkje uit de tas en vlucht het toilet op. 

Kleed me om. Maar wat nu te doen met mijn gewone kleren? 

Ik draai ze in een bundel en zie Otto in de deuropening van het 

herentoilet. Net zo in verwarring.  Alles in de tas, lopen we 

terug naar de kassa. De man haalt de deur van het slot, grijpt 

naar onze spullen en zet deze achter zich in een hoek op een 

bierton.  Onder een rek met jassen.  

   So much for a locker room! 

   Intussen gaat de deurbel elke drie minuten en om niet nog 

meer opstopping te veroorzaken halen we onze schouders op 

en gaan nu écht naar binnen. Het eerste wat we zien is het 

kleine dansvloertje (zonder streep). Daarachter, inderdaad nog 

steeds, de eerdergenoemde banken, nu bekleed met een 
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tijgerprint. In het midden daarvan tafeltjes. Zelfs de gordijnen 

hangen nog. De verlichting is schaars, maar dat is in elke club 

het geval. Links van het entreegangetje is de bar. Voor de bar 

een stuk of zes mannen. Achter de bar een ongeveer 35-jarige 

vrouw in een kort wit jurkje. Vrolijk stelt ze zich voor: ‘Carla, 

ik werk alleen op zondag. Waren jullie hier al eerder?’ De 

gebruikelijke vraag. 

   Otto vertelt haar van twintig jaar geleden. Zij op haar beurt, 

vertelt dat zij, toen ze zestien was, ooit hiermee naar toe 

genomen werd door een jongen op wie ze verliefd was. Dat hij, 

eenmaal binnen, onmiddellijk met een ander meisje aan het 

vrijen ging, zij hem een klap in zijn gezicht gaf en de deur uit 

vluchtte. 

   ‘Ha, ha en nu werk ik hier!’ 

   ‘En die andere twee?’ Knik ik naar een stevige donkerharige 

en een dunne blonde die wat verderop staan te praten. 

   ‘Werken zij ook hier?’ 

   ‘Voor geld bedoel je?’ 

   ‘Ja.’ 

   ‘O nee, dat zijn nymfomanen, die komen hier met hun 

mannen en vrijen de hele avond met wie ze willen. Ze houden 

er echt van.’ 

   ‘Je meent het?’ zeg ik. ‘Maar ja, dat kan, tenslotte hou ik er 

ook van.’ 

   We vallen stil, kijken om ons heen, drinken een drankje. De 

jonge man, die we buiten al naar binnen zagen gaan, zit twee 

barkrukken van mij verwijderd. De donkerharige komt tussen 

hem en mij in nu. Ik zie haar alleen maar van achteren. Hij 

streelt haar rug. Lang duurt het niet. Ze gaat weer. Maakten ze 

een afspraakje? Ik vermoed het. We zien namelijk dat ze eerst 

op een bank een andere man pijpt en klaarmaakt, (ze lacht naar 

mij) en dat daarna hij aan de beurt komt. Ik moet zeggen: ze 

doet het met gevoel, zo te zien. Ook de blonde gaat nu bezig. 

Zij, op een op het dansvloertje gelegde matras. En ik? Wij? Wij 

staan intussen aan een hoog bartafeltje en zien dit aan. Otto 
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trekt me mijn dun gazen jurkje omhoog. Ik duw mijn kont naar 

achteren. Nodig hem uit: ‘Kom maar binnen.’ 

   ‘Ben je al geil?’ vraagt hij verbaasd. 

   ‘Man, ik ben supergeil,’ lach ik en beweeg nóg maar eens 

naar hem toe. Hij komt bij me erin. Helemaal, gaat heen en 

weer. Ik hoor de man naast ons een opmerking maken. Wat, 

weet ik niet, maar wel voel ik zijn handen aan mijn borsten. Dit 

gaat zo even door. Ik geniet. Otto gaat uit me. De ánder geeft 

aan ook te willen. Ho, wacht even, hij wil in mijn anus. 

   ‘Voorzichtig, zachtjes.’ Dat doet hij, maar het doet me toch 

nog te veel pijn. ’Sorry.’ 

   ‘Oké.’ Hij wisselt van gat. Hij neukt, hij neukt, hij neukt, 

komt klaar 

   ‘Ben je al klaar?’ Vraag ik hem aankijkend. ‘Dat ging snel. 

Jammer.’ 

   Hij trekt het condoom er af, poetst zich schoon met een stuk  

keukenpapier en verlaat het pand. 

   De volgende. De volgende is een flinke man met baard. Hij 

rijdt tegen me op. Ik sta nog steeds tegen het tafeltje en ook bij 

deze man met mijn  rug naar hem toe. Zo kan ik leunen en 

kunnen de mannen mij, zogenaamd stiekem, bevoelen. Ook hij 

doet een condoom om en komt bij me erin. Maar hij is wijzer. 

Na een tijdje stopt hij; om het te bewaren zullen we maar 

zeggen. Later kom ik te weten dat hij, hij is hier met een 

vriend, uit Den Haag komt. Ze waren hier verleden week voor 

het eerst. Het zijn aantrekkelijke mannen, alle twee, wel een 

beetje te dik. Maar och, ik hoef er niet mee te trouwen en voor 

de geiligheid val ik wel op dik. Lekker dierlijk. Ze praten 

gebroken Nederlands. Ik schat ze veertig jaar oud. Het zijn 

Turken. Beschaafd, knap en volwassen. Een beetje verlegen 

maar dat vind ik alleen maar positief. 

   Ik kan niet goed inschatten wat ze van mij vinden. Kijk, ze 

zijn geil, hebben mij nodig willen ze kunnen klaarkomen, 

maar, wellicht verafschuwen ze een vrouw die zo duidelijk wil 
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en zie ik dat aan voor verlegenheid. Het lijkt voor een deel 

tegen hun natuur in te gaan. Of juist niet? 

   We pauzeren. Niet alleen wij, ook de twee meiden staan aan 

de bar. Ze zijn oké maar of dat verhaal van, nee, ze krijgen er 

geen geld voor klopt, betwijfel ik. Ze vrijen me te plichtsmatig. 

Maar och, wat zou het. Ze gedragen zich lief, en wie weet wat 

hun achtergrond is. Maar … nu ga ik er dus vanuit dat elke 

prostituee het met tegenzin doet. En ik dan? Nee, ik hoef geen 

geld maar kan me dat ook permitteren. Ik vind het leuk, doe het 

met plezier, dus waarom zouden er geen vrouwen zijn die het, 

én graag doen en dan ook nog zo slim zijn er geld voor te 

vragen? Bravo meiden! 

   Dit keer vertelt Carla ons dat, wanneer ik vraag hoe het 

verder gaat na 12 uur, de Gangbang is immers van 9 tot 12, er 

dan een buslading Roemeense meisjes komt en ja, zij vragen 

wel geld. ‘Het wordt dan echt druk. Niet leuk, dat is big 

business. Maar de bar verdient er goed aan,’ lacht ze. 

   Wanneer Otto en ik weer terugkomen bij de bank waarop de 

twee Turken, vraag ik een van hen: ‘Wil je haar?’ en wijs naar 

de donkere meid. 

   ‘Nee, ik wil jou.’ antwoordt hij dan bijna fluisterend. 

   ‘Gezellig!’ Ik haal zijn piemel uit zijn broek. ‘Christus wat 

een ballen.’ Ja logisch, ze zitten klem. Zijn ritssluiting zit er 

strak, tot vlak onder omhoog geritst. Mijn vingers betasten zijn 

penis, die is eerst nog klein, dan keihard, dan groot en 

natúúrlijk voel ik ook die verrukkelijke strak staande ballen. Ik 

pijp hem en pijp hem. Ik noem hem mijn gorilla. Hij glundert 

bedeesd. 

   ‘Mag ik?’ zachte stem. 

   O god jongen. ‘Ja hoor.’ 

   ‘Wacht, dan ga ik voor je zitten,’ zegt Otto; hij zit op de 

bank, ‘hou ik je tegen.’ 

   Dat belooft wat. Ik ga op mijn knieën, mijn hoofd op Otto’s 

penis. De Turk komt van achteren. Hij stoot, stoot, stoot, stoot, 

stoot en ‘Uh, uh, uh,’ hij komt.  
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   Ik kijk om. ‘Klaar gorilla?’ Hij lacht, zegt niets, poetst zich 

schoon. 

   Heel, heel diep vanbinnen vraag ik me af: Hij wil wel neuken 

maar ik ben de moeite van een gesprek niet waard? Of spreekt 

hij niet goed Nederlands? Of is hij misschien een 

ambassadeur? Hij woont in Den Haag! Tja, je weet het maar 

nooit. En met Yab Yum gesloten… . 

   Mijn oog valt op zijn vriend; de baardman en zie flinke 

plukken haar boven zijn hemd uitkomen. 

   ‘Jíj bent behaard! Grrr… Mag ik eens zien?’  

   ‘Jij vinden leuk?’ 

   ‘Ja, héél leuk.’ 

   Met een blij verrast gezicht trekt hij zijn hemd uit. 

   ‘O wat lekker,’ zeg ik mijn handen woelend door zijn vacht 

een beer gelijk. 

   ‘Jij beer, hij gorilla,’ zeg ik en heb zelden zulke glunderende 

gezichten mogen aanschouwen. 

   Maar dan … plots zijn we niet langer meer onder ons maar 

zie ik louter jonge mensen om me heen: jongens zowel als 

meisjes. De jongens luid (Ajax heeft die avond gewonnen) en 

de meisjes stomverbaasd; ik sta daar spiernaakt. Ze vluchten bij 

me vandaan. Hoe oud zijn ze? Ik schat niet ouder dan achttien. 

   Samen met de beide beesten: de beer biedt me een lekkere, 

héél dunne sigaret aan, zitten we nog even in het rookhok. 

   ‘Jullie kunnen nu ook binnen roken,’ komt Carla, met een 

stapel van wel twaalf asbakken in haar handen. 

   Hoezo nu wel? Is dit om de jeugd binnen te houden? 

   ‘Laten we gaan,’ zeggen we. ‘Het is mooi geweest.’ Een 

laatste zoen. ‘Dag dag, tot ziens.’ We lopen naar de man aan de 

receptie om onze tas. 

   Op de wc ontdek ik dat mijn jurk zowel als mijn sokken 

ontbreken. Weer terug. De jurk ligt op de grond onder de 

jassen en mijn sokken achter de bierton. 

   Carla rekent ons maar de helft van de genuttigde drankjes. 
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   Zittend in de tram naar huis vraag ik Otto, hij woonde ooit 

een jaar lang in Turkije: ‘waarom waren die Turken zo passief 

en afwachtend?’ 

   ‘Dat is hun cultuur,’ meent hij. Zij moeten verzorgd en 

verwend worden. Het is daarom dat de vrouwen binnenshuis 

vaak zo glitterend gekleed zijn, aan buikdansen doen enz. 

Buitenshuis echter, voor anderen mannen, moeten ze verborgen 

blijven. 

 

Veertien dagen later, lezen we dat op last van burgemeester 

Van der Laan de Candyclub gesloten is. Uit een reportage van 

de politie blijkt dat in en vanuit de parenclub illegale 

prostitutie activiteiten plaatsvonden. De club beschikt niet over 

een vergunning voor een prostitutiebedrijf. 

  


