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tioer zijn, het is een echt vak. VaJonanschap, <fat zit in je 
houding, in de gesprekken die je voert, in je kleding. Het is 
heel subtiel: de klant geeft jou geld, je moet dus een service 
verlenen. De klant moet je kunnen vertrouwen en je moet goed 
zijn op seksgebied. Ik sta nergens gek van te kijken, cok nlet 
van extreme dingen. Bij mij kan alles gewoon. Een vent met BH, 
jarretcls, dat soort dingen. Oat kunnen 2e niet bij hun vrOuw. 
Wat ik nooit zou doen? Poepseks, getver.... of lUet dieren of 
kinderen. Ren gehandicapte vent heeit me weI eens govraagd hem 
in het park te overvallen. Oat heb ik geweigerd. Stel je voor, 
krijg je ook oog de politie op je dak. 
Ik ben 52 jaar en zit a1 zo'n jaar of 30 in het vak. Voor 
zover ik weet ben ik de oudste mannelijke hoer van Nederland. 
Hoer zijn, ik had het a1tijd a1 in me. Ik werkte in aen bar. 
Ik denk dat ik wat exhibitionistisph ben. in de picture willen 
zijn. Ik vind het weI leuk als iedereen naar je kijkt. Als ik 
een vrouw was, xou ik achter bet raam gaan staan. Maar 
raamprostitutie trekt aen bepaald pUbliek aan. Vaak scbuw, sen 
soort droogneukers die bet een hoer staan te verzieken. Van 
die jongens die vervclenct worden na een avondje stappen. Ais 
een man dan acbter de ramen 20U zltten, geat in zo'n geval
gegarandeerd het raam er uit.In de praktijk is raamprost.itutie 
voor mannen dus niet haalbaar. 
zo begin jaren 70 ... ben ik gaan adverteren. Ik weet het nog 
goed. K'n eerste klant was een tandarts uit Rotterdam. Moet ik 
nag om lachen. Te professioneel vond-ie me. Oat viel hem wat 
tegen.
Ik had niet direct een bloeiende klantenkring. Via de telefoon 
gaat dat vaak moeilijk. In die tijd kreeg je ok weI van die 
telefoonneukers. zo van: heb je een grate... en io. Heel 
vervelend, maar soms hielc1 je er een klant san over. S01llllligen 
zijn enorm geraffineerd. Dan doe je kortaf, bll jkt het juLst 
weer weI cen getntercsseerde klant te zijn. 
Op straat, da~ heb ik maar heel kort gedaan. Niks gedaan. Moet 
je met iemand in een auto stappen. Zo'n vent kan met je doen 
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