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Buuv ken ik al een aantal jaren en ik weet van hem dat hij in 't veri eden als
hoar werkzaam is geweest. Gek geooeg praten we daar haast nooit over. Nu is
het er dan toch van gekomen. Wat bedoeld was als een interview voor de
Vluggertjes is een geanimeerd gesprek geworden. Een verslag.

Buuv begon rond z'n 15e of 16e begin jaren '80, in een middelgrote plaats in Fries
land. Hij had drie klanten - waaronder de vader van een ex-vriendinnetje - die zo'n
beetje wekelijks langskwamen. Hij vroeg aanvankelijk /75,- per klant, maar ver
dubbelde dat probleemloos, want concurrentie was ver te zoeken. Hij heeft dat een
aantal maanden gedaan en raakte zo gewend aan een aardig zakcentje voor pijpen
en trekken.
"Ik was nai'ef in die tijd, toen ik in Groningen op straat ging werken liep ik voor 150,
achter een auto aan en ik was 200% meer gewend".
Natuurlijk was ik nieuwsgierig naar het verschil tussen mannen en vrouwen of
misschien wei juist de overeenkomsten, en Buuv had daar wei een idee over.
"Het is anders voar vrouwen en hetero-mannen, ik neukte bijvoorbeeld niet, geen
uitdagende kleding".
"Wat voor kleding droeg je dan? Geen uitdagende strakke broekjes?"
"Met die dunne beentjes van mij? Ik was verslaafd, had wallen onder mijn ogen,
nee, niet zo mooi om dat te zien, lk deed wei sen wijde broak aan. Vrouwen kunnen
er nog wat van maken met panties en zo, maar die moeten zich misschien ook meer
onderscheiden".
"En verleiden dan, hoe deed je dat?"
"Er is heel weinig contact, het is geen zaak van verleidelijk doen, het is heel afstan
delijk".
Buuv deed vaar hoe hij meestal stond, zijn schouders opgetrokken, handen in de
mouwen, beetje wiebelig en koud. En ik heb inderdaad wei vaker gezien hoe de
jongens daar bij het oude museum en achter de academie standen. Heel gewoon
inderdaad, gympies, spijkerbroekje, pukkels, ... zo van de middelbare school geplukt.
Buuv bevestigde dat beeld, daar stond hij ook. Hij vertelde dat het vaak beregezeJlig
was, jointjes roken samen en de enorme vrijheid, maar het gebrek aan veiligheid
noemde hij er meteen achter aan, en ook het gebiets vond ie vaak maar niets.
De vrouwen stonden verder op maar op den duur leerden ze elkaar aardig kennen.
Er was geen broodnijd en dat kwam, volgens Buuv, omdat hat een ander publiek
was dat naar de jongens g[ng, die kwamen dan niet voor de vrouwen.
De prijs zat hem weI eens dwars, /50,- was wei de Iimiet. Toch zag hij vaak genoeg
jongens voor minder gaan, niets nieuws. Zelf verzon hij methodes am de prijs op te
schroeven, bijvoorbeeld door de heren thuis te inviteren. Een vaste klant, de enige,
betaalde goed, voor de rest kwam het verschijnsel vaste klant weinig voor. "De
mannelijke hoer is vaak jachtig, toch moet ik zeggen dat het vaak leuke tijden waren
met ook veel grappige klanten.
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lk heb gelukkig maar een klant gehad die niet wilde betalen, eenlje die me zo bij
mijn haar pakte en mijn hoofd naar z'n kruis duwde. Ik deed m'n broekspijpen om
hoog en zei, zie je deze boots? Daar zitten zulke ijzeren punten in, en als je niet
betaalt... /75,- gevraagd. Ik ben ook wei eans met drie tegelijk meegegaan, maar ik
heb nooit een tel gedaeht dat het verkeerd kon gaan, ik ga op 't gevoel af'.
Hij vertelde over zijn grenzen, dat hij niet op de mond zoende, dat er niet werd
geneukt, dat hij beslist niet onder die j50,- ging en eondooms kreeg hij mee van de
rnethadonpost. Dat ie moeite had als sr van die fotootjes in de auto hingen met
"denk aan mit erop, of een man die zijn vrouw belde dat hij een uurtje later thuis
kwarn.
In die tijd kwam er een huiskamer voor de vrouwen, voor de rnannen ward dan iets
anders bedacht. Buuv vindt en yond het maar raar dat dat apart moest, vooral het
argument dat veel vrouwen nare ervaringen met mannen hebben gehad.
Het is misschien de meest banale vraag, maar ik heb hem toch gevraagd, namelijk,
"'IVOrdt er door de wareld anders tegen de heren hoeren aangekeken?"
Heteromannen zijn agressiever, die schamen zieh, irriteren zich aan het feit dat een
man geld voor sex vraagt. .. Hij heeft- een snor, ik heb een snor. Ze kijken neer op
straathoeren... zowiezo".
En tot slot: "Het enige praktische woord was dope, ik werkte voor de dealer, nu ik
niet meer verslaafd ben werk ik oak niet meer, ik 'heb nog een paar keer als gele
genheidshoer iemand afgetrokken als ik uitging. Ik heb best een leuke tijd gehad,
het enige nadeel was dat hat moest; als ik niet moest en ik had wei gewild dan was
ik echt een 'happy hooker' geweest in die tijd.

Vanavond gaat ze dineren in een duur restaurant met een effectenhandelaar,
en morgen vliegt ze naar Rome om de nacht door te brengen met een kranten
magnaat.
Ho wacht, allemaal wakker worden! Vergeet de glamour van de callgirl, nu
gaan we hat over de realiteit hebben van het escortwerk.
Een escortbureau krijgt een telefoontje van een klant en probeert daar het meest
geschikte meisje bij te passen (de ene klant heaft nu eenmaal andere wensen dan
de andere klant). Stel dat ik dat ben, dan krijg ik een ielefoontje van het bureau dat
ik een escort heb. Ik ga me omkleden, en word opgehaald door een chauffeur van
het bureau. Hij brengt me naar de klant en blijft in principe in de auto voor de deur
wachten. Ik blijf er een uur, soms meerdere uren, en \NOrd daarna weer naar huis
gebraeht. Daar begint het wachten weer op aen volgend telefoontje.
Dit is een hele globale schets, er zijn vele andere mogelijkheden. Ik zie zelf een
aantal voordelen aan het escortwerk, maar wat voor mij een voordeel is, kan een
ander juist als nadeel zien.
In de eerste plaats vind ik het prettig om thuis te zitten wachten op werk.
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