
De dames gaan op stap 

 

Ze waren toen tussen begin 50 en begin 70 jaar oud, de vijf zusjes. Oud en vrije tijd genoeg dus 

voor de NS-kortingskaart. De voorspoedige reis ging van Eindhoven naar Amsterdam en op 

Centraal werd er, nog steeds volop kletsend, uitgestapt en richting centrum gekuierd. Echter, 

de middelste van het vijftal had het stiekem allang van te voren uitgedacht: héél toevallig 

kwamen ze uit bij dat museum, het sex-museum wel te verstaan.  

 

Nu was de oudste van die zusjes normaal gesproken de meest wijze en verstandige, zeg maar: 

de plaatsvervangend moeder. Zij moest dus wel even flink worden overgehaald. Maar goed, 

uiteindelijk gaf ook zij haar zegen. Achteraf gezien, heeft ze zeer waarschijnlijk alleen maar voor 

de vorm geprotesteerd. Ook is ze door dit besluit later zéér in aanzien gestegen bij haar 

kleinkinderen. Zeg nou zelf: wie heeft er nu zo’n coole oma die naar het sex-museum gaat?  

 

Eenmaal binnen, was er geen houden meer aan. Met name de oudste werd weer als een kind 

dat de hele tijd wordt gekieteld en dan niet meer bij komt van de ondeugende pret. En dat was 

weer een extra bron van vreugde voor haar vier zusjes (die trouwens net zo zeer hun ogen goed 

de kost gaven en eventuele hiaten in hun algemene ontwikkeling zo alsnog opvulden). Ook 

werden er spontaan diverse damesplasjes verkeerd geloosd. Zij hebben de hele verdere dag 

nog enorm veel “schik” gehad in Amsterdam en door al dat giechelen als pubers een ware 

verjongingskuur ondergaan.  

 

Tot op de dag van vandaag, nu zo’n tien jaar later, schieten ze nog steeds spontaan in 

vervoering wanneer één van hen er over durft te beginnen. En was er dan zoiets speciaals in 

dat museum te zien? Nou nee hoor. Of het zou de suppoost van het museum moeten zijn… 
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