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Journaliste
zoekt
suikeroom

Een rijke man die je in de watten legt: sommige vrouwen zoeken er een leven
lang naar. Dankzij sites als SeekingArrangement.nl is het nu een fluitje van een
cent om als lekker jong ding een vermogende vent aan de haak te slaan. Revu's
Marith Iedema gaat op zoek naar een sugardaddy. ‘Als je mij mee uit eten
neemt, geef ik jou een lekker toetje
Tekst Marith Iedema Illustraties Marvin Bruin

O

p hoge hakken loop ik het
dure Amsterdamse restaurant
binnen, klaar voor mijn sugardate. Ik verken de ruimte
en zie suikeroom Remco (45) in een
hoek zitten. Met een lach op mijn gezicht loop ik zijn kant op en schuif aan
tafel. De meeste mensen zouden een
afspraak met een compleet vreemde
ongemakkelijk vinden. Remco niet.
Hij is dit soort etentjes gewend. Rustig
bestudeert hij de kaart. Ik observeer
hem. Slank postuur, chique blouse, nette schoenen, bril en indringende ogen.
Ongeveer een jaar geleden kwam hij,
een succesvolle vastgoedondernemer,
met sugardating in aanraking, via een
vriendin die zelf sugarbaby is. ‘Normale’ datingsites werken niet voor hem.
Hij wil geen traditionele, monogame
relatie maar zoekt een ruimdenkende
vrouw die van spanning houdt. ‘Op
Lexa of Tinder vind je die niet. Wel op
Seeking Arrangement.’ Voor dit soort
dames wil hij best betalen. De ober
komt eraan en voorziet ons van wijn.
Als ik vertel welk hoofdgerecht ik wil,
onderbreekt Remco me. ‘Ik ga je vanavond verwennen, neem ook een voor-
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gerecht.’ Ik gehoorzaam, zoals het een
braaf suikernichtje betaamt.

OVERAL VOOR IN

Suikerdaten is overgewaaid vanuit
Amerika. John Joghems is de eigenaar
van Sugardaterelations.com, één van de
twee suikersites die zich richten op de
Nederlandse markt. ‘In de VS is deze
manier van daten nog veel populairder.
Daar zijn mensen open over het hebben van een suikeroom
of nichtje. Ze pronken
er zelfs mee,’ stelt hij.
In Nederland houden
daddy’s en baby’s
hun overeenkomsten
het liefst geheim. Het
principe van een suikeroom (officiële definitie: rijke, kinderloze
oom waarvan je hoopt
te erven) is eeuwenoud. Knappe vrouwen die met rijke mannen gaan, puur
voor de centen, wie kent ze niet? ‘Sugardaten in zijn huidige vorm bestaat
nog maar enkele jaren,’ zegt Joghems.
Voor de komst van dit soort sites was
het zo goed als onmogelijk een oom of

nichtje te scoren met dezelfde specifieke behoeftes. Waar kom je zo iemand
tegen? ‘Heus niet zo maar in de kroeg.’
Nee, daarvoor moet je een profiel aanmaken op Seeking Arrangement, een
site met 3,6 miljoen leden wereldwijd.
Als baby ben je verplicht in te vullen
wat je precies verwacht van je daddy.
Ik aarzel. Ik wil de boel eens goed verkennen. Als ik meteen op mijn profiel
zet dat ik een artikel schrijf, word ik
vast binnen no-time
van de site geknikkerd.
Ik vul in dat ik de
behoefte voel met daddy’s te praten. Wat niet
gelogen is. Omdat de
meeste nichtjes spannende dingen hebben
geschreven als ‘ik ben
overal voor in’ of ‘ik
doe alles wat jij lekker
vindt,’ compenseer ik mijn saaie tekstje
met een sexy foto. In de hoop zo toch
de interesse te wekken van een aantal
suikerooms.
Ze winden er geen doekjes om bij
Seeking Arrangement. Meteen bij aanmelding moeten mannen invullen wat
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ze verdienen. Armoedzaaiers hebben
hier niks te zoeken. Je moet namelijk
minimaal 80.000 euro per jaar binnen
harken. Hoe meer geld, hoe groter de
kans op knappe nichtjes. Remco is in
sugarland een prima partij. Hij is goed
voor een miljoen en verdient 200.000
per jaar. Zeker niet uitzonderlijk op
de sugardatesite, waar het stikt van de
miljonairs. Een volgende stap is invullen hoeveel je bereid bent te geven per
maand. De opties zijn ‘bespreekbaar’
(elk bedrag), ‘minimaal’ (tot 800 euro),
‘praktisch’ (tot 2.400 euro), ‘matig’ (tot
4000 euro), ‘substantieel’ (tot 8000
euro) en ‘hoog’ (meer dan 8000 euro).
Beide partijen hebben vaak meerdere
overeenkomsten. Wil je een suikernichtje helemaal voor je alleen? Dan zal
je extra diep in de buidel moeten tasten. Faken dat je rijk bent heeft weinig
zin, de meeste dames verwachten vanaf
de eerste date gepamperd te worden.
Als je in werkelijkheid geen cent te
makken hebt, val je snel door de mand.
De vrouwen op Seeking Arrangement
zijn opvallend knap. Stralend witte tanden, dikke lippen, afgetrainde lichamen
en goed gevulde decolletés. Ze dragen
kleding van bekende ontwerpers en
hun huiden zijn zongebruind. De één
kijkt nog zwoeler in de camera dan de
ander. Als je regio Amsterdam invult
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kan je alleen al kiezen uit 1249 vrouwen die gesponsord willen worden.
Op veel van de profielen staat dat de
meiden studeren en een daddy nodig
hebben om ze te helpen ‘hun dromen
te verwezenlijken’. Wat deze hartenwensen inhouden? Voornamelijk designersitems en luxe trips naar plekken
als Saint Tropez. De dames willen een
jetsetleven, als het even kan zonder
ervoor te hoeven werken. Ook de sugarbaby’s moeten een
bedrag invullen: wat
ze minimaal, per daddy, maandelijks willen
verdienen. Sommigen
stellen zich niet al te
inhalig op en hebben
‘elk bedrag bespreekbaar’ bij hun naam
staan. Het grootste
deel verwacht echter
fikse maandelijkse giften. Voor minder
dan een Chanel-tas van 3000 euro komen ze hun bed niet uit.

(31 slank en blond) is nieuw in de suikerwereld. In een maand tijd heeft ze
twee daddy’s gescoord via de site.
Rachels suikerooms zijn compleet verschillend. Daddy één (48) zit in het
vastgoed en is steenrijk. Dikke klok,
eigen restaurants en vijf auto’s. Dat
kaliber. Met Rachel spreekt hij puur af
voor de ‘gezelligheid’, hij hoeft geen
sex. Daarvoor heeft hij zijn vriendin.
Rachel en hij zitten nog in de beginfase. Het opbouwen van
een vriendschap die later zijn vruchten af zal
werpen, dat hoopt ze
tenminste. Voorlopig
moet Rachel het doen
met gratis etentjes in
zijn chique restaurants.
Wel hebben ze het al
gehad over de toekomst. Shoppen, haar
vaste lasten betalen, cadeaus, vakanties,
het behoort allemaal tot de mogelijkheden. ‘Zijn vriendin heeft alles al, haar
kan hij niet meer blij maken,’ vertelt
Rachel. Daarom verwent haar daddy
graag andere vrouwen. Peperdure
spullen hoeft Rachel niet. Hoe moet ze
een Rolex verantwoorden aan haar omgeving? Zij wil vooral een makkelijker
leven. Al het geld dat ze verdient met
haar baan gaat in haar huis en auto zit-
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FETISJ VOOR LATEX EN LEER

Op de site Suikerarrangement.nl is het
principe hetzelfde als bij Seeking Arrangement. Op de Nederlandse site is
het alleen niet verplicht je behoeftes te
omschrijven of te vermelden hoeveel je
verdient of verwacht te krijgen. Rachel

ten. Leuke dingen ondernemen kan ze
zich niet veroorloven. Gelukkig heeft
ze daar nu haar daddy’s voor.
De motieven van haar suikerooms
snapt Rachel niet helemaal. ‘Ik hoef
alleen maar een beetje mooi te zijn
en gezellig te kletsen. Ideaal voor mij.
Maar wat hebben zij eraan?’ Ze lacht.
Als er sprake is van wederzijdse aantrekkingskracht, wil ze wel nadenken
over sex. Tot nu toe is dit er niet van
gekomen. Haar tweede daddy is bepaald geen traditionele suikeroom.
Hij heeft een normale baan en zijn
haar bevat zowaar nog pigment. Nogal uniek in deze wereld. ‘Hij is dertig
en heeft een fetisj voor leer en latex,’
legt Rachel uit. Zij veroordeelt hem
niet, dat vindt hij prettig. Daddy twee
neemt haar graag mee naar de film.
Hun afspraakjes verschillen nauwelijks
van een normale date. Hij betaalt alles,
onder één voorwaarde: Rachel moet
haar leren broek aantrekken. ‘In de
bioscoop wrijft hij zo nu en dan voorzichtig met zijn hand over mijn been,
meer niet.’ Na afloop van de avond
geeft hij Rachel altijd een enveloppe
met honderd euro.

EÉN MAN, TWINTIG BABY’S

Paul (60) is sinds twee jaar sugardaddy.
Ik kom met hem in contact via Suiker-

arrangement. Waar hij mij benadert met
het bericht: ‘Hé schoonheid, ik heb interesse in je.’ Hij is niet de enige. Mijn
foto werkt. Als je jong en blond bent,
zoals ik, is een suikeroom blijkbaar zo
geregeld. Het regent verzoeken. Een
man biedt zelfs direct aan mooie spullen voor me te kopen. Lingerie bijvoorbeeld. ‘Want daar wil ik je zo graag in
zien.’ Ik bedank netjes en vertel Paul,
net als de andere suikerooms die ik
spreek, direct wat mijn beweegredenen
zijn. Hij blijkt met liefde een boekje te
willen opendoen over zijn avonturen.
Hij heeft in totaal ongeveer twintig baby’s versleten. Momenteel date en verwent hij vijf dames. Na een levenslange
zoektocht naar ‘de ware’ concludeerde
hij rond zijn 58ste dat ze waarschijnlijk
niet bestaat. Hij besloot de handdoek
in de ring te gooien en de hoop op
een relatie op te geven. Achter de geraniums wegkwijnen was hij echter allerminst van plan. ‘Ik dacht bij mezelf:
geld zat. Hoe kan ik mijn leven zo leuk
mogelijk maken?’ Zo kwam hij, een
man met naar eigen zeggen een inkomen van een ton per dag, terecht op
Suikerarrangement.nl. Sindsdien heeft
hij meerdere dates per maand met leuke nichtjes.
Het laat hem koud dat vrouwen puur
met hem afspreken voor zijn geld. Via

De regels

Er zijn een paar regels in sugarland.
Eén daarvan: jaloezie is uit den boze.
Een sugardaddy heb je nooit alleen.
Dat weten alle doorgewinterde
baby's. Een tweede regel: niet verliefd
worden, want dit is (meestal) een
dealbreaker. De relatie is gebaseerd op
geld, vriendschap, sex of mentorschap.
Liefde hoort niet thuis in dit rijtje.
Natuurlijk gebeurt het weleens dat
daddy en baby vlinders krijgen. Maar
het is niet de bedoeling. De meesten
kiezen juist voor een suikerarrangement omdat ze absoluut géén
relatie willen.

deze regeling weet hij tenminste precies waar hij aan toe is. Hij geeft hen
in materiële zin wat hun hartje begeert
in ruil voor leuk gezelschap. Paul zegt
nooit hoe rijk hij precies is. De suikernichtjes kunnen dat zelf wel zien aan
de auto’s waarin hij rijdt, zijn huizen
en andere bezittingen. Grenzen heeft
hij niet. Geld speelt in Pauls leven
geen enkele rol. Of hij nou schulden af
moet lossen, studies betaalt of reizen
met een privéjet financiert. Zolang een
vrouw eerlijk is en hem een goed gevoel geeft, is niks te gek. ‘Hun intenties
moeten duidelijk zijn. Ik hou niet van
leugenaars. En de relatie moet geen
eenrichtingsverkeer zijn.’

GEHANDICAPTE OOM

Dat duidelijkheid erg belangrijk is,
drukt ook tafelgenoot Remco me op
het hart. Hij ontmoette een tijd terug
een Belgisch suikermeisje vol verhalen
waarvan zijn mond openviel. Zo sprak
ze af met een gehandicapte suikeroom
die haar 2000 euro per date beloofde.
Hij zei vooraf niet wat voor tegenprestatie hij verwachtte. ‘Waarschijnlijk had
hij op zijn minst gerekend op een blow
job,’ zegt Remco. Toen de date erop zat,
naar het idee van de Belgische schone
althans, vroeg ze om haar geld. De man
wilde niet het hele bedrag geven. ‘Ze
vertelde mij dat ze hem zo onder druk
zette dat ze uiteindelijk met zijn pinpas
naar de automaat ging.’ Hij fronst. ‘Bizar hé?’ Vooraf je wensen bespreken is
dus een aanrader.
Hoe zit het nou precies met sex? Paul
is even stil. ‘Voor mij maakt dat geen
deel uit van de overeenkomst,’ zegt hij
dan. In de meeste gevallen is hij een
soort mentor voor zijn suikernichtjes.
Veel meisjes die op deze sites zitten
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hebben problemen. Paul helpt ze hiermee. Als ze zelf initiatief tonen tot sex
kan het ervan komen. ‘Hoe ouderwets
dat ook mag klinken: ik doe het veel
liever alleen met een vrouw waar ik
iets voor voel.’ Draait een arrangement
dan werkelijk niet om sex?
Remco nipt van zijn wijn. Met een serieuze uitdrukking op zijn gezicht vertelt
hij dat er wel degelijks iets tegenover
zijn vrijgevigheid moet staan. Alleen
niet per definitie geslachtsverkeer. Hij
wil dingen ondernemen met zijn suikernichtjes die minder leuk zijn om
alleen te doen: op vakantie, of een
spannend feest bezoeken. Dit leidt uiteindelijk vaak wel tot sex, geeft hij toe.
Toch draait sugardaten hier voor hem
niet om. ‘Als ik alleen plat wilde neuken bestelde ik wel een escort.’

GIRLFRIEND EXPERIENCE

Suikernichtje Luciene (30) zegt: ‘Sex
is in principe niet de deal. Maar de
meeste mannen verwachten het wel.
Ze willen uiteindelijk de girlfriend experience. Daar hoort sex bij.’ Is deze
vorm van daten, enkele uitzonderingen
daargelaten, dan niks anders dan een
veredelde vorm van prostitutie? Luciene
vindt van niet. ‘Ik doe het alleen als ik
me er goed bij voel. Het is geen vereiste, zoals het bij escortdames wel is.’ Op
Seeking Arrengement maken veel meiden op hun profiel al duidelijk dat ze
bereid zijn hun lichaam te geven in ruil
voor de royale giften van hun daddy’s.
Op de pagina van Anjala (23 en wil
minimaal 8000 per maand ontvangen)
staat: ‘Ik wil maar een ding: alles.’ Wat
ze daarvoor terug doet? ‘Als jij mij mee
uit eten neemt, geef ik jou een lekker
toetje.’ Er zijn ook genoeg mannen
die er geen geheim van maken wat ze
verwachten van hun suikernichtjes.
Zo zoekt Daan (52): ‘Een jonge vrouw
(18-27) die samen wil genieten van het

Kopje suiker lenen: de feiten

De gemiddelde suikerbaby is tussen de
twintig en dertig jaar oud. De ooms varieren van vijfenveertig tot zestig. Mannen
hebben het voor het uitkiezen op deze
sites. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd:
de verhouding is ongeveer één op acht.
Gemiddeld spreken oom en baby twee keer
per maand af. ‘Dit contact blijkt intenser in
het begin,’ zegt John Joghems van sugardaterelations.com. Vaker dan twee keer dus.
Daarna zwakt het iets af. De houdbaarheid
van de sugarrelatie blijkt beperkt te zijn.
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leven en verwend wil worden, ook in
bed.’
Je hebt ook sugar baby’s die meisjes
zoeken voor hun suikeroom. Leuk,
voor erbij. Zij zijn de hoofdbaby van
hun suikeroom en fungeren als middlewoman tussen hem en de nieuwe
suikernichtjes. Op het profiel van Lena
(31, foto van een sexy naakt lichaam)
staat: ‘Mijn daddy en ik zoeken een
bisexueel meisje voor wat fun, als je
begrijpt wat ik bedoel. Je zult leven in
een wereld vol luxe, overstelpt worden
met cadeaus en na elke ontmoeting
krijg je een royaal bedrag mee. Ik
weet dat sommige sugardaddy’s jullie
slechts het belachelijk lage bedrag van
500 of 600 euro per date geven. Mijn
daddy zal je het driedubbele of meer
te betalen. Hoeveel precies? Dat ligt
aan de mate waarin jij bij ons past.’ Op
Seeking Arrangement staan meer van
dit soort oproepen. Als suikernichtje
kan je een aardig zakcentje verdienen.
Zeker als je bereid bent je lijf in de
strijd te gooien.
De overeenkomsten van Emma (27,
elk bedrag bespreekbaar) draaien niet
puur om geld. Ze heeft een goede baan
en moet er niet aan denken afhankelijk te zijn van haar daddy’s. ‘Nu kan
ik altijd nee zeggen.’ Die luxe zou ze
zich anders niet kunnen permitteren.
In haar korte biografie op Seeking Arrangement is te lezen dat ze van sex
houdt. Emma heeft weinig vrije tijd en
geen zin in verplichtingen. Via de site
is het makkelijk sexpartners te ontmoeten. En niet onbelangrijk: op deze manier verdient ze er nog wat mee ook.
Een win-winsituatie. Gemiddeld krijgt
ze zo’n 300 euro per date. ‘Mijn daddy’s
betalen me niet voor sex, maar voor
mijn kostbare tijd.’ Emma is selectief.
Van opscheppers moet ze niks hebben.
Ze walgt van mannen die pronken met
hun horloges, boten en knappe vrou-

Joghems: ‘Na ongeveer een jaar zoekt een
groot deel van de betrokkenen weer een
nieuwe oom of nichtje.’ Daar wordt ook
voor gewaarschuwd op de sites: ‘Een suikerarrangement is heel aantrekkelijk voor
beide partijen, maar zal meestal niet voor
eeuwig duren. Wees je daarvan bewust
en zorg goed voor jezelf. Maak jezelf niet
afhankelijk van je nieuwe materiële status
en richt je leven zo in dat je ook zonder
extraatjes verder kunt. Mogelijk
spaar je voor later.’

wen. ‘Die types willen een blond ding
met grote tieten.’ Een accessoire, om
mooi voor de dag mee te komen. ‘Ik
ga niet de hele avond aan iemands arm
hangen,’ zegt ze schamper. Of Emma
wel of geen sex heeft, verandert trouwens niks aan haar prijs. ‘Direct naar
de slaapkamer of naar het Rijksmuseum, mijn daddy’s betalen me hetzelfde.’
Het is maar net waar zij en haar suikerooms zin in hebben.

HOOIBERG

Gepiep van Remco’s telefoon onderbreekt ons gesprek. Hij pakt zijn
iPhone 6 op, leest het bericht en laat
mij het scherm zien. Het profiel van
Lana (23) verschijnt. ‘Kan je me helpen?’ vraagt ze. Remco: ‘Hoe?’ Eén
woord: ‘Geld’. Hij haalt zijn schouders
op. ‘Ja, wat verwacht je nou?’ Hij snuift
minachtend. Suikerdaten is leuk, maar
veel vrouwen snappen er helemaal
niks van. Ze nemen alleen maar, geven
niks. ‘Ze willen een traditionele, rijke
man die ze onderhoudt, waarvan ze afhankelijk kunnen zijn. Maar ze zijn zo
geëmancipeerd dat ze niet weten hoe
ze zich moeten gedragen in de rol van
verzorger, ondersteuner.’ Het perfecte
suikernichtje laat zich niet makkelijk
vinden. Net als bij conventioneel daten
geldt: ‘Het is zoeken naar een speld in

een hooiberg.’ Hij zucht.
Volgens Marcel (39) heb je drie typen
vrouwen die zoeken naar een sugardaddy. Op zijn Suikerarrangement-profiel staat een foto van een vriendelijk
lachende man. Zijn haar is bezig uit
te vallen, toch oogt
hij jong en fris. Hij
poseert niet voor een
privéjet, jacht of Lamborghini, zoals veel
anderen. Marcel staat
burgers te flippen in
zijn achtertuin. Het
is duidelijk dat hier
geen multimiljonair
aan het werk is. Marcel
beaamt dit. Hij heeft
een goede baan maar zou zichzelf niet
omschrijven als bijzonder rijk. Desondanks date hij erop los via Suikerarrangement.nl. Hij heeft inmiddels alle
soorten suikernichtjes een keer gehad.
Allereerst heb je de ‘pro’s’: zakelijke
dames die meteen over geld beginnen.
Volgens Marcel bestaat ongeveer de
helft van de nichtjes op Suikerarrangement hieruit. ‘Voorafgaand aan een date
bellen ze je op met vragen als: hoeveel
uur had je in gedachten en voor welk
bedrag?’ Bij deze zakenvrouwen hoeven mannen zich geen illusies te maken over een eventuele vriendschap.

Dan heb je meiden die een traditionele
suikeroom willen. Vriendschap plus.
Een man waarmee ze leuke dingen ondernemen. Van wie ze zelfs iets kunnen
leren als ze geluk hebben. Ze stellen
vooraf geen eisen maar zien wel hoe
het loopt. ‘Anders dan
de eerste groep genieten ze zelf ook van de
afspraken,’ zegt Marcel.
De laatste categorie
heeft hij het liefst:
meisjes die niet per se
op zoek zijn naar een
wandelende portemonnee, maar naar een
ambitieuze man die
het goed voor elkaar
heeft. ‘Iemand die ze niet snel tegen
komen in de lokale kroeg.’ Momenteel
heeft Marcel drie suikernichtjes, allemaal uit de laatste twee categorieën.
De eerste groep mijdt hij.

‘HET KLINKT
NOGAL PLAT, MAAR
PLATONISCHE
VRIENDSCHAPPEN
HEB IK GENOEG.
DAAR BETAAL IK
NIET VOOR’

ZONDER SCHULDGEVOEL

Wat Marcel zoal sponsort? Veel, van
rijlessen tot een leuke avond uit met
vriendinnen. Hij is duidelijk over wat
hij hiervoor terugverlangt: sex. ‘Het
klinkt nogal plat. Maar platonische
vriendschappen heb ik genoeg. Ook
met vrouwen, daarvoor hoef ik niet
te betalen.’ Bij de laatste twee soorten

suikernichtjes is sex vooraf geen gegeven. Het blijft haar keuze en daarom
spannend.
Voor Suikerarrangement zat Marcel op
Tinder. Niks voor hem. ‘Het gebeurde
keer op keer dat meisjes verliefd werden en dat ik ze moest kwetsen.’ Dat
was hij zat. Op Suikerarrangement kent
iedereen de regels. ‘Dit werkt beter. Ik
heb een leuke tijd met interessante dames, kom aan mijn trekken en verder
hoef ik me niet te verantwoorden of
schuldig te voelen. Ideaal.’
In het kader van een échte sugardate-ervaring betaalt Remco de rekening. Samen lopen we naar buiten.
Hij blijft voorlopig lekker afspreken
met zijn suikernichtjes. Wie weet komt
hij er zelfs één tegen waarmee hij een
duurzame - let op: niet te verwarren
met vaste - relatie kan beginnen. We
nemen afscheid en als ik de hoek om
sla, krijg ik een bericht van Paul. ‘Hé
schoonheid, alles gelukt?’ Zijn laatste
woorden tijdens ons gesprek spoken
even vluchtig door mijn hoofd: ‘Wil je
echt niet een keer afspreken? Waar hou
je van? Alles wat jij wil kan geregeld
worden, écht alles.’ Verleidelijk? Zeker,
als je van dure spullen houdt. Ik heb
hier weinig mee. Met mijn merkloze tas
stevig onder mijn arm geklemd vervolg
ik mijn weg.
Nieuwe Revu 33

