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NATUURLIJK, U BENT EEN ECHTE MAN VAN
DE WERELD. MAAR EEN BEETJE BIJSCHAVEN
KAN NOOIT KWAAD. ZEKER NIET OP HET
GEBIED VAN SEKS EN LIFESTYLE.

Een hele leuke
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extra tool

Ik klop op het raam van mijn buurvrouw. Haar gordijnen zitten dicht, maar
de rode lamp die bezet betekent brandt
niet. Ik schuifel wat nerveus voor haar
deur, half verwachtend dat ze toch een
klant heeft en me zal uitkafferen omdat ik
stoor. De dame van hiernaast – twee meter, flinke penis – kreeg net al een woedeaanval omdat ik haar uitzicht blokkeerde
(gelijk had ze, dat kan haar klanten kosten).
De deur gaat open. Buurvrouws wenkbrauwen schieten de lucht in. Als ik uitleg
dat ik vlakbij woon en schrijf over de
leukste straat van Nederland: de Bloedstraat, verandert haar houding. Met een
joviaal gebaar nodigt ze me uit in haar
peeskamer, waar het ruikt naar bleekmiddel. Vrouwen tonen normaal weinig
interesse in Kenya (43). Vandaar de verbazing als ze mij ziet, zo legt ze uit terwijl ik
plaatsneem op het met plastic afgedekte
matras.
Ik woon nu twee maanden op de Amsterdamse Wallen. Waar Kenya alweer
zestien jaar achter haar vaste raam staat.
Waar dronken Engelsen elkaar om de
haverklap aanvliegen. Waar hoeren van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat klanten
naar binnen lokken, lastige mannen uitfoeteren en verveeld staan te roken. Waar
drugsdealers toeristen afzetten en junks
onverstaanbare verhalen brallen over lang
vervlogen tijden.
Dit klinkt jou misschien in de oren als een
regelrechte nachtmerrie. Ik geniet van alle
reuring. In de Bloedstraat maken shemales de dienst uit. Achter blauwe lampen
staan mannen, zoals Kenya, die eruit zien
als vrouwen. Met pruiken, dikke lagen
make-up en neptieten van het formaat
zeeboei. Ze proberen hun penissen niet te
verbloemen. Sterker nog: het merendeel
loopt ermee te koop. Grote pikken zijn in
minuscule stringetjes gepropt. Het is juist
de mix tussen vrouw en man die zorgt
voor klandizie. ‘Ik ben niet zomaar een
meid. Ik heb meer te bieden: een hele leuke extra tool,’ zegt Kenya. Daarvoor moet
flink in de buidel getast worden. ‘Ik wil

niemand beledigen, maar bijzonder
kost extra.’ Het dubbele, om precies te
zijn (honderd in plaats van de gebruikelijke vijftig euro voor een kwartiertje).
Vanaf de eerste dag dat ik hier op de Wallen woon, observeer ik geïntrigeerd de
mannen die de deuren van de transgenders platlopen. Ik ben vooral nieuwsgierig
naar hun geaardheid. Het Nederlands
Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (Nisso) deed hier onderzoek naar.
Opvallend vond ik dat 48 procent van
de respondenten – die dus seks hadden
met dames inclusief piemel – zichzelf omschreef als volledig hetero. Vijftig procent
zei biseksueel te zijn en
twee procent viel uitsluitend op transgenders.
Het bleek dat klanten van
transgenders en travestieten vaak al vanaf jonge
leeftijd naar de hoeren
gingen. Ze zoeken bij de
meiden met ‘extraatje’
spanning, iets nieuws. De
mannen die meewerkten aan het onderzoek
(48 in totaal) gaven aan
seks met transgenders
beter te vinden dan met
vrouwelijke prostituees.
Sommigen gingen langs shemales om te
experimenteren met homoseks.

ik eigenlijk een man was. Uiteindelijk
heb ik seks gehad met alle vijf. Ik heb ze
helemaal uitgekleed.’ Letterlijk en figuurlijk. ‘Daarna heb ik wel twee dagen vrij
genomen, hoor. Ik had echt pijn aan mijn
kontje.’ Denise schaterlacht.
Kenya pakt twee onmenselijk grote dildo’s
van haar nachtkastje. Cadeautje van een
klant die het grandioos vindt erdoor gepenetreerd te worden. Moeilijk
voor te stellen, gezien
lengte en dikte van de
apparaten. Kenya wijst
naar een schappelijk formaat dildo. ‘Groter dan
dat ga ikzelf niet.’
De wensen van haar
klanten kunnen haar verder niet gek genoeg. Een
groot deel van haar clientèle heeft een fetisj. Ze
durven met een bijzonder verzoek makkelijker
naar een transgender te
stappen, dan naar een ‘normaal meisje,’
zo legt Kenya me uit. ‘Voor mij hoeven ze
zich niet te schamen. In deze straat wordt
niemand uitgelachen. Dat weten ze. Ik
verkleed me immers ook, ben anders, net
als zij.’
Laatst had ze nog een keurige zakenman
op bezoek. Onder zijn maatpak droeg hij
chique lingerie. Daar kijkt Kenya al lang
niet meer vanop. Elke avond gebeurt er
wel iets geks. Een van haar vaste klanten
betaalt haar om de hele nacht opgesloten
te worden in haar minuscule badkamer,
terwijl zij mannen afwerkt in het voorvertrek. ‘Als hij er zit praat ik altijd net een
beetje harder. Zodat hij alles goed kan
volgen.’
Wat ik je zeg. De leukste straat van Nederland.

Een van haar
vaste klanten
betaalt Kenya
om de hele nacht
opgesloten
te worden in
haar minuscule
badkamer, terwijl
zij mannen
afwerkt in het
voorvertrek
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Denise (een oude vriend van me, die
overdag als Dennis door het leven gaat)
heeft drie jaar achter de ramen in de
Bloedstraat gestaan. Er kwam echt van
alles bij haar over de vloer. Bouwvakkers, motorbendeleden, zakenmannen.
Chinezen, Arabieren, Hollanders en
Noord-Afrikanen (compleet met tasjes en
Gucci-petjes). Denise zal de dag dat er
vijf knappe Koerden langsliepen en haar
vroegen waar de coffeeshop was, niet snel
vergeten. Alle shops waren gesloten, maar
zij had nog wiet liggen. Ze nodigde ze uit
in haar kamertje, waar het al snel gezellig
werd. ‘Ze konden maar niet geloven dat
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