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+ Doet het je wat als je met een klant bezig hent.:' + 
VINCENT: "Jawel, als bet ecn Iekker ding is kan ik er zclf ook van geniecen. Hoewel, soms lijkt her bee] war, 
maar als de kleding eenmaal uie is vale het erg tegen!" 

JAN: "Psychisch wel, seksueel tOtaal niet. Ik wek dan echter weI ecn heel geile indruk omdac ik op 
sexgebled goed kan acteren." 

WOLF: "Ik ben het mceste bezig met sex, omdat ik dat heerlJjk vind. Bcmalde' sex hlijft voor mij sex. Dus 
ik zorg cr wel VOOf dat ik geniet. leder mens hccft weI iees gcils en anders laae jk mijn (amasic werken. 
Mj jn kick is zeer gcd ifferentieerd. Sorns l1eb jk perjode,s dat mi jn scksuele partners m Jj rnoeren 
onderhouden. Als hoer werken is een prima combinatie. Klanten geven mij soms een hepaaldc indruk, aLs 
ik daar iets mee wil doen dan reageer ik op ze. Een West of vroLijk vrrbaal doel mij mcestal wel iets." 

+ Ktjk je neer op je col/ega's? + 
VINCENT: "Ja, het is vast nier alLemaaL waar maar soms moet ik tOcb een aamal vooroordeLcn bevestigen. 
Neem bijvoorbeeld de stoephoeren: die hebben geen huis, geen onderdak; die zijn helemaal overgeleverd 

, aan de willekeur van e1ke klant. Nou dar soore staat heel ver van mij af. Ik werk aileen vanuit een seerke 
:~J I.;;:<	 positie. Ik heb bijvoorbeeld eerse een uirkering aangevraagd, daarna cen kamer gezocht, en- ben wen pas 

met werken begonnen. Ik snap dar hopeloze geooe van cen aantal collcga's dan ook fliet zoo Maar ja, jk heb 
nooit op straat gestaan." 
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WOLF: "lk zou niet weten waarom. Als mens hoef ik ze niet te mogen. AJs collega's educt de markt lopen 
re verzieken, dan kan ik mij zeer arrogant gedragen." 
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JAN: "lk vind de meeseen nogal dam, de goedcn llitcl'aard niet ee na gesproken, maar die tredcn meesral 
niet op een negatieve manier naar buiten." 

~	 + Trek je jezelja/op klcmten? + 
ill(J 
;~:	 VINCENT: "Natuurlijk, als ik geil hen denk ik aan alles war ik maar lekker vind. Als ik een iets minder
 

aantrekkelijke klanr heb, die verlangt dat ik kJaar kom, denk ik dcsnoods aan eel) vorigc klant. Nee, zo
 
gescheiden zijn die zaken bij mjj niec'''
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JAN: "Nooit, mijn klanren inreresseren me coraal nlee" 

WOLF: "Jazcker,ik heb cen klant, cen zeeman, die zeer Jekker kan ncuken. Daar denk ik we] eens aan rijdens 
bet rukken," 
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+ Waf is het verschil fussen vroegcr en nu? + 
VINCENT: "De prijzcn. Dc vcrdienstcn worde-n steeds minder. Toen ik pas be[;on lag het uurmrief nog op 
200 gulden. Toen ik vorig jaar smpte mer werkcll als jongen (de Iccfrijd he?) was de prijs al gezakt !laar 
lOa gulden. En flU staan ze al in de kranc met uitverkoopprijsjes van 50 gulden." 

JAN: "Vroeger was de business harder, maar daarJoor werd er oak berN gewerkc. Er waren niet zoveel 
andere rnagdijkhedco your sex en er gaven zich niet lovee! prutsers lIit voar hoer. Nu verpcsten die de 
markt." 

WOLf: "Dar weer ik niet, ik werk nog niet w lang. lk heb eigenlijk steeds ap dezelfde manier gcwetkr, dus 
veel verschi! is et nice. Qua vaardigheden htb ik wel bijgelcerd. Als ik eerlijk ben: de mcesrc klanren zijn 
vrij saai. Daar steck ik niet vee! van op. Waoneer ie echt g6/1tcrcsseerd bent, word je naoit te oud om te 
!eren." 

+ Hoe kijkje aan tegcll andere 'vormen L'an pros/itlltie? +I
r!~ VINCENT: "Ik heb 20'n beetje aIle vormen gehad. Escort, privchuis, club - behalve de straat, dat zou ik nooir 

willen."IIw, 
]A1\: "Ik ben all-round, ik htb alles zo'n beetje doorgewerkt.]e moct gewoon de vurm zoeken die je het 
meeSte 1igt." 

\VOLF: "Een ieder maet maar werkcn mer de vorm die her besrc past bij zijn uiterlijk, leeftijd en sociale 
vaardigheden. Ik \verk het liefste op straar of in bars." 

+ W(~t zijll de voordelcll 'V~1l jouUJ 'vorm? + 
VINCENT: "Ik werk nu als trav, dar is ideaal, hcerlijk weg uit de massa van jongetjes met de lage taricven. 
Een heel ander soon klanren oak. Geen nichten meer die alles willen voor zo weinig mogeJijk geld, 
Bovendirn zj jn t rave~tiJansl: klancen veel beleeFder: ze hebben meet respect voor mij als hON. Oar kon ik 
van de jangenskJamen niet zeggen. Oak mijo lec£(ijd is geen belcrnmcring meer, als tray kun jt ner zo goed 
wcrken als cen vroUw. Ik heb nooit meet van die vervelende pcdafielen a:w de deur. Heerlijk, ik mis;.:e geen 
momenr: met 50 gulden!" 

JAN: "Ik ontvang rhuis en ben niet afhankelijk. Ik l1eb cen vaste klantcnkring die op mannen van mijn 
\(':efrijd valt." 

WOl.f: "Jk kan 2.elf bepaten waar en wanneer ik werk. Bovendien kan ik hcr even russen andere acrivireiren 
door daen." 

+ Waf zijll de nadelen Vtf.n jOllwvoT'm? + 
VINCENT: "Dc verkleedpartij. Als biseksualiteit narmaal gevonden LOU wordell, kan ik gewoon als jongen 
werken. Je 7.iet weh nooit een juop,en aclner her raam? Oat is te open, je krijgr dan nooit de klanten voor.:; I 
een trav of crans. En de hamo-klamen wil ik nier meer. Nooit meer, het hlijft soort-zoeke-soort." 

JAN: "Minder privacy." 

Wall': "lk weer nier zeket of ik met pocn thuis kom." 

+ Wat doe je a.ls je herkend wordt? + 
:-';./2 

VINCE~T: "Nib, daar zit ik niet mec. Aileen, ik worJ naoit herkend." 

JAN: "Nicrs, haas£ iedereen weet het. Het is hun probleem, nict het mijne." 

WOLI': "Als mensco mij signaleren, (cageer ik afhankelijk van wie het is. Soms schiet ik even ,Khter een 
pilaar, Als je me vraagt wat ik doe, en ik wil je dat verteJJen, dan zal her me verder m'n reet roesten." 

+ VINCENT, JAN EN WOLF + 
!:~ .~--------
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