losse tongen
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"Eerste kcr~tdag moest ik naar een klant (zo' n Paulus de
boskaboutertypc, zo'n mannetje met een ringbaardje) in een
hotel' in de Kerkstraat. Ik kwam ao.ll met de trein in de hal van
het Centraal Station .in Amsterdam. lk liep dwars door de hal
door naar buiten, en je zag hoe het handjevol bisnisjongens
(de fl tlO,-klasse) en dito plakheren. naar me keken! Ik had
lieslaar~en aan., eeo bailetmaillot met daaronder een 'belt',
(een ballets lip waar je die bobbel van kri jgt) en eeo koket
lakjo.sje, heel kort. Heel o.nders dus dan de meeste jongens met
de gangbarc spijkerbroek en zoo Met de meeste mannclijke
collega's heb ik weinig binding. Ik heb altijd, vanaf m'n 18e,
aIleen gewerkt in mIn eentje.· En ook nog 's buiten de pIekkcn
om van de geregeide homobisnis in Amsterdam."
"Ik vind het weI goed dat een jongeo genaamd Vincent een vo.ste
rubriek verzorgt. Is hi. j de Vincent van de film Hoeren van
Meral Uslu'? Daar kwam ook een Vincent in voer. Hoewel ik me
niet aan hem vcrwant voel, hij is me te 'mannelijk', komt hij
mij weI sympathiek over."
"Zoals het eeo goede gastheer betaamt (zie 'in de bisnis' van
Sari van der Poel) ben ik bezig met innovatief denken en dat
bracht me ertoe te schri jven naar Esquire,
een soort
esccrtburo maar dan voor Butlers. Toen kreeg ik een briefje
terug. Nadat ik van verbazing bijgekomen was, vond ik het toch
wel lcerzaam. En je steekt er ook wat van op! Collega's zijn
nu gewaarschuwd.... Van hotels moet je ' t hebben, niet van
butlers.
Geachte Heer Buitendorp,

•

Onlangs las ik il1. een weekbi jlage van ean dagblad over UW
activiteiten, vervat in burau Esquire. Ik heb het artikel met
veel instemrning en genoegen gelezen; ook
ik· vind het
aangenaam om mijn relaties het naar hun zin te ~a~en en -omdat
ik geen butler ben- te bekoren.
. ..... .:' "
Ik schrijf U omdat ik vind dat het nuttig' kan zijn dat U
kenni s heeft van mi j . Hoewel het zeer onwaarsch i j nl i j k i 5
(afhankelijk van de clientele welke U bedient) ishet altijd
mogelijk dat ean van UW relatie5 voor een bepaalde gelegenhcid
of tijdens een bepaalde situatie de dienstverlening wcnst
waarin ik mij in de afgelopen jaren gespecialiseerd heh. Dan
strekt het tot Uw kwaliteiten als U van mijn bestaan op de
hoogte bent.
.~.
Ervan uitgaande dat U discreet met mij curriculum Sensualis
zult omgaan (die instelling mag ik van U verwachten, neem ik
aan) groet ik U v r i e n d e l i j k , . , .. ," ... ·.1.
. .
Hefs,
xxx Kim.
'

De kennis van het hart is de emotie van het leven .
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