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\flat hij wil. Ik had dan weI iemand die achter me aanrced om 
het in de gaten te houdon, maar zo/n vent moet je ook weer 
betalen. 
Thuis is me het beste bevallen. Ik had toen een taDelijk 
chique ingerichte flat. Je moet ze toch eon beetje goed kunnen 
ontvangen. In de eerste plaats gaat het toch om een gesprek. 
Voor 90 t waren het getrouWde korels. die durven niet naar een 
homotent. Trouwen, vaak ligt het in de Iijn der verwachtingen. 
Pas later kamen ze er achter dat ze anders zijn. die flat 
kreeg ik op m'n dertigste. toen begon het pas goed te draaien. 
Eigenlijk was ik te oud voor prostltutie. ik ben een 
laatbloeler. 
Ik denk dat je als vrouw langer door kan gaan dan als.man. De 
meeste mannen willen toch jonge jongens. Je hebt mannen, din 
zich kunstmatlg jong maken. Van achteren 20, van voren een kop 
van 65. 
Veel jongens, die op straat warken, dat zijn geen homo's. Die 
doen het aIleen voor het geld. Vaak gaan ze met de k1ant mee 
naar huis en wonen daar een tijdjc. Die wi1 dan steeds meer 
van 2e aan kunstjes. Na verloop van tijd worden ze de straat 
op gescbopt. Vaak zitten er hel~ volksstammen van die jongc 
jongens in een homobar met drie potentiEUe Qudere klanten. 
Soms haal ik er dan tech klanten weg. Ik heb het eens gebad, 
in zo'n bar. Die man viel op kerels, niet op jongens. Spreken 
we buiten af, werd-ie achternagelopen door zo'n jongen. Die 
wilde het weI voor een tientje doen. 
Ik heb nog 'es in AlDsterdam gewerkt in zo'n jongensbordeel. 
zaten veel van die jongens die van huis waren weggelopen. 
Heestal is er iets met ze aan de hand. Ze zijn mooi, maar niet 
erg intelligent. Betaalde de klant tweehonderd gulden: honderd 
voor de baas, honderd voor jezelf en voor de klant 'gratis' 
champagne. Had je een klant gehad, dan riep de baas: dat wordt 
een rondje voor de zaak! Was je 75 piek .k.wijt voor een fles 
chaJlP8gne van 5 gulden. Had ik snel door, maar die jongens 
trapten er steeds weer in. . 
Hoest je werken van half acht 's avonds tot half vier in de 
ochtend. Had iedereen nog nauweli jks een klant gehad.. Vaak 
zltten die lui je alleen maar te be.k.ijken, gaan ze naar huis, 
trekken ze zich daar af. Oaar doe je dit werk toch niet voor? 
Maar veel mannen willen ook een goed gesprek, discrctie en 
niet gecbanteerd worden. Ik heb voornallle1 i jk oudere mannen. 
Jongens hebben meestal zo hun eigen contacten. Ik denk weI 
eens: ze mogen rustig een jongensbordeel naast mijn huis 
zetten. Neem ik het nog tegen ze op. Ik heb veel SM gedaan, 
dat doen die jongens niet. Daar moat je, zoals ik, ook een wat 
breed postuur vOOr hebben. 

In de afgelopen 30 jaar is er nogal wat veranderd. De business 
is erg achteruit gegaan, zowel op hetero- als homogebied. 
Huisvrouwen en ook mannen begonnen thuis te ontvangen. Heel 
slecht vind ik die ontwikkcling met die 06-nummers. Ik heb weI 
eens de indruk dat half Nederland aan de telefoon zich zit lam 
te rukken. 
En dan heb je veel van die buitenlandse prostituees, die voor 
de helft van de prijs werken. Vaak heel trieste vrouwen. Al 
die nationaliteiten, het is niet zozeer een modeverschijnsel, 
alsof daar veel vraag naar zou zijn. Het is meer een 
afspiegeling van de problemen in de wereld. Met de 
openvallende grenzen van de vroegere socialistische landen 
krijg je nu weer veel Oosteuropeanen. Voor de AIDS een slechte 

" zaak. In die landen bestond AIDS niet. Die mensen zijn 
daarover nooit voorgelicht. 
Zelf heb ik ook weI .eens geslachtziektes opgelopen, maar 
altijd door prive-contacten, nOQit van klanten. Nu speel ik 
altijd op safe. Hoeren zijn van oudsher altijd de 2ondebok. 
Oat zij AIDS of geslachtsziekten overbrengen is onzin. 
Heroineprostitutie bezorgt de prostitutie ook een slechte 
naam. In Amsterdam zijn veel van die bars met hoerenjongens. 
Veel zijn er aan de drugs. Ze ver.zieken de markt en de klant 
loopt het risico beroofd te worden ergens in de struiken of in 
een goedkope hotelkallle.r . 
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