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POPPENKAMER BORDEEL
Het nieuwe privéhuis Zwols Pleziertje aan de Kamperstraat in Zwolle biedt sinds gisteren als eerste bordeel
in Nederland ook een poppenkamer waar mannen kunnen vrijen met een dame van siliconen. Heel apart ja.
‘Madam’ Priscilla van Limbeek (40) legt uit hoe dat gaat.

‘Poppen hebben nooit hoofdpijn
en zijn nooit ongesteld. Handig’
Marco van den Berg

insdag stonden er twee jongens op
de stoep. ,,We horen dat je hier voor
een tientje een pop kunt neuken.’’
Priscilla van Limbeek moet lachen als ze er
aan terugdenkt. ,,Ik zei tegen hen: kom
morgen maar langs, dan mag je voor dat
geld even binnen kijken.’’
Tja. Waar is ze aan begonnen? Een bordeel is al een hele stap. Laat staan dat je
poppen aanbiedt. Iedereen vindt er wat
van, heeft ze gemerkt. Een paar weken geleden maakte ze het nieuws bekend, in de
krant. Sinds die tijd stromen de reacties
binnen.
Ze heeft in Zwolle al achttien jaar een
winkel in erotische artikelen, dus is wel
iets gewend. ,,Maar dit is wel anders dan
vibrators verkopen’’, zegt ze met een lichte
grijns. Noem haar nieuwe onderneming
ook zeker geen ‘poppenbordeel’. Daarmee
zou je de gewone dames tekort doen. Ze
doet ’t erbij.
Veel mannen beweren dat ze het niets
vinden. Moet je hier nou opgewonden van
raken? Van Limbeek lacht. Ze weet wel beter. In de afgelopen jaren heeft ze genoeg
klanten in de winkel gehad met uiteenlopende ‘specifieke wensen’. Dat gaat wel lopen, weet ze. ,,Zo’n pop is duur. Dus als je
er niet zelf een kunt kopen, is er nu een alternatief.’’

D

Vertel, wat heb je in de aanbieding?

,,Naast die drie kamers waar je met een
echte dame kunt vrijen, heb ik twee kleine
kamertjes waar je met een masturbator
kunt zitten. Dat is een apparaat. Het ligt nu
even aan de oplader. Daar schuif je de penis in en dat gaat verder vanzelf. Je kan onderwijl een dvd’tje kijken of met een Virtual Reality-bril op een bijna echte ervaring opdoen. Nou, en daarnaast is er dus
een poppenkamer. De eerste in Nederland.
Ik heb er twee gekocht, in Japan. Ze kosten
tussen de 3000 en 5000 euro en wegen
zo’n zestig kilo. Je kunt ze zelf in een stand
zetten. De dames zijn van siliconen gemaakt. Ik heb een dame met een blanke
huidskleur en een iets kleinere met een
licht getinte skin. Er hangen hier lingeriesetjes en verschillende pruiken. Je kan ze
opmaken. Je reserveert via de site of
WhatsApp en geeft je voorkeur door. Ik
zorg dat ze klaar is.’’
Ik voel net aan het teentje en het veert
een beetje terug. En deze voelt nog wat
vettig. Hoe zit dat?

,,Ze zijn nieuw, dus ik heb ze eerst ingesmeerd met amandelolie. Daardoor zijn ze
vuilwerend. Ze trekken nu even pluisjes
aan, maar dat houdt straks op. Ik behandel
ze na met talkpoeder. Dan voelt het heel
natuurlijk aan. Deze dame is nog wat
koud, maar er zitten verwarmingselementen in. Die werken via een USB-aansluiting. De pop neemt je lichaamstemperatuur aan. En dat teentje, ja dat veert. Je kan
er eigenlijk alles mee doen. In elke stand.
Inderdaad, deze dames piepen niet. Heb-
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▲ Priscilla van Limbeek met haar twee
nieuwe ‘dames’. FOTO FRANS PAALMAN

ben nooit hoofdpijn en zijn ook niet ongesteld. Best handig eigenlijk.’’
Stel dat een klant klaar is. Hoe gaat het
dan verder?

,,Misschien moet ik eerst even uitleggen
hoe dat werkt met de drie openingen. Je
hebt de mond, de anus en de vagina. Daar
kan je allemaal in. Kijk maar, hier in de
mond zit achterin gewoon een tong. Het
heeft een echte structuur, het voelt heel
naturel. In die openingen zitten sleeves.
Een vervangbaar binnenwerk. Die kan je
eruit halen. Een klant verwijdert die zelf,
als hij klaar is. Die drie gooien we dus weg.
Ik maak de pop daarna schoon door een
douchekop op de mond te zetten. Onder
druk spoelt alles van binnen weg. Ik heb
desinfecterende middelen. De natte dame
gaat aan een haak om te drogen. De GGD
controleert ook of het hygiënisch is. Daar
hoeft niemand zich zorgen om te maken.’’

tricky. Als er iets stuk gaat - want niet iedereen is nu eenmaal voorzichtig - dan
moet ik zo’n klant aansprakelijk stellen.
Dan zou je dus zo’n pop helemaal moeten
nakijken als je haar weer ophaalt. Of verzekeren. Maar dat is ook een lastig verhaal.
Bovendien: er gaat heel veel tijd in zitten.
Ik moet zo’n dame klaar maken, naar een
plek vervoeren, anderhalf uur wachten en
haar weer meenemen en helemaal
schoonmaken. Allemaal gedoe.’’

Wat kost dat eigenlijk, een uur met een
pop?

,,Ik reken 110 euro. Dat is een tientje meer
dan met een echte dame. Dat verbaast
mensen, maar dat heeft te maken met al
het extra werk dat ik er aan heb. Een gewone dame is goedkoper. Ook nog wel
even goed om te zeggen: de pop beweegt
verder niet uit zichzelf. Dat moet je als
klant doen.’’
Zijn er al klanten die hebben geboekt?

Waarom is er geen pop voor dames?

,,Ik richt me hier specifiek op de heren. Er
bestaan wel mannelijke poppen, die er ook
best goed uitzien trouwens. Een beetje zoals Ken, van Barbie. Mooi postuur. Maar ze
houden de hele tijd die stijve. Dat werkt
niet echt handig. Dan kan je toch beter een
vibrator nemen.’’

,,Sinds maandag kan je reserveren. Ik heb
al heel veel klanten voor onze echte dames. Zeker als je net open gaat, zijn mensen toch nieuwsgierig. Op termijn doen
we aan rouleren met andere privéhuizen,
ook voor die afwisseling. Voor de poppen
heb ik nog geen reservering, maar dat begrijp ik ook wel. Dat is toch even de kat uit
de boom kijken. Bovendien heb ik ze nog
nergens laten zien. Jullie zijn de eerste.’’
Voor wie is dit eigenlijk een uitkomst?

Kan iemand de pop ook thuisbezorgd
krijgen?

Deze dame is nog wat
koud, maar er zitten
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,,Dat heb ik wel overwogen, maar het is

—Priscilla van Limbeek

,,Sommige mannen vinden het gewoon
opwindend. Anderen willen wel iets met
een vrouw, maar dan niet met een van
vlees en bloed. Omdat ze zich misschien
schamen. Geloof me: we voorzien in een
behoefte.’’

