KUTBAAN!

Mijn date met
een gigolo
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Bijles van Marith Iedema
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.

Bas (42) overhandigde me met een
joviaal gebaar een rode roos. Via de
app had hij die dag eerst even gecheckt of ik van bloemen hield. Als
gigolo moet je het zekere voor het
onzekere nemen. Iedere vrouw heeft
andere voorkeuren. Daarom is het
noodzakelijk de juiste vragen te stellen, voorafgaand aan een sessie, zodat
er tijdens de kostbare uren geen flaters worden geslagen. Bas laat zijn
klanten altijd een vragenlijst invullen,
zodat hij op de hoogte is van wat zij
lekker vinden in bed. Mijn date met
hem was voor een artikel, maar desondanks een bijzondere ervaring, waardoor ik met andere ogen naar mannelijke escorts ben gaan kijken. Veel
mannen fantaseren heimelijk over een
leven als gigolo. Het klinkt misschien
als een droombaan: al neukend rijk
worden, maar vergis je niet; dat je van
seks houdt maakt je nog geen geschikte gigolo. Daar komt heel wat bij
kijken.

GEEN SNELLE BEURT

Je moet beschikken over een flink
aantal kwaliteiten. Met alleen een aardig geslachtsdeel – Bas is de trotse
eigenaar van een lid van 23 centimeter
– en een vlotte babbel red je het niet
in deze wereld. Je moet goede manieren hebben, charmant zijn, een vrouw
het gevoel kunnen geven dat je werkelijk in haar geïnteresseerd bent. Je
moet in staat zijn een dame op haar
gemak te stellen, je aan kunnen passen aan elke situatie. Vrouwen die een
gigolo bestellen, willen in de watten
worden gelegd, niet even snel een
beurt krijgen. Voor goede seks en
aandacht zijn deze – meestal dertigplus-vrouwen – bereid flink te betalen.
Bas is in te huren vanaf 425 euro,
voor twee uur. Niet niks. Ook bij The
Men’s Company, een bedrijf dat meer
dan veertig gespierde mannen vertegenwoordigt, moet er diep in de bui-

del worden getast voor een afspraak. Gemiddeld kost een man hier
zo’n 450 euro voor twee uur. Natuurlijk kan het ook goedkoper. Zoals
altijd gaat dit wel ten koste van de
kwaliteit. Op sites als hotgigolo.nl
bieden mannen zich zelfs gratis aan,
adverterend met een foto van hun
stijve lul. Hier kan je ook achttienjarige jongetjes inhuren voor nog geen
dertig euro per uur. Onder de foto’s
staat omschreven wat de mannen te
bieden hebben. Zoals het volgende
bericht van de 39-jarige Marc, met een
gigantische penis (gratis): ‘Hallo, ik
ben een aantrekkelijke, lieve, zeer
potente jongeman en verwen dames
tot in de puntjes. Ik sta ook klaar voor
oma’s die niet meer aan hun trekken
komen.’ Ik krijg sterk de indruk dat
de ‘gigolo’s’ op deze site eerder fetisjisten en geile pubers
zijn, wanhopig op zoek
naar seks. Ik kan me
niet voorstellen dat er
vrouwen zijn die werkelijk dit soort mannen
bestellen, goedkoop of
niet.

VAKMAN

verlangen en even nergens meer aan
denken. Bas heeft de gave om je mee
te nemen naar een andere wereld.’ De
meeste vrouwelijke hoeren hoeven
enkel hun benen te spreiden en een
beetje geil te kreunen (al zullen bijzondere trucjes in bed ongetwijfeld
gewaardeerd worden en zorgen voor
vaste klanten). Gigolo’s moeten de
sterren van de hemel kunnen neuken.
‘Als een vrouw twee uur lang gepenetreerd wil worden, moet ik haar dat
kunnen bieden,’ legde Bas uit. Meestal
is dat niet het geval, maar het komt
voor. Als een vrouw je voor vier uur
boekt, en jij komt na twintig minuten
klaar – een aardige
prestatie in het normale leven – dan is dat
een flinke domper,
voor beide partijen. De
seks is pas over wanneer de klant er klaar
mee is. En dat is nog
niet eens het lastigste
van gigolo zijn. Dat is
– lijkt mij – een erectie
krijgen, ongeacht wie
er voor je neus staat. Je
moet het maar kunnen
(en willen). Tenzij je
van de blauwe pillen snoept natuurlijk, iets dat Bas nooit zou doen (zegt
hij). Bas heeft een vaste klant van
zestigplus. Ik kan me voorstellen dat
het uitzicht niet ideaal is, om het maar
even zacht uit te drukken. ‘Ik zie in
elke vrouw wat moois,’ zo verklaarde
hij. ‘Soms zijn het de handen, andere
keren de haren. Ik ben nog nooit een
vrouw tegengekomen die niks heeft
waar ik me op kan focussen.’ Wat ik je
zeg: een goede gigolo zijn, is een hele
kunst.

‘Passionele seks
en even nergens
meer aan denken.
Bas heeft de gave
om je mee te
nemen naar een
andere wereld’

Dat een vrouw iemand
als Bas betaalt voor
zijn gezelschap, snap
ik. Je bent al wat ouder, hebt je buik vol
van egoïstische kerels die alleen voor
hun eigen plezier gaan en wilt simpelweg een avond beleven om nooit te
vergeten. Bas is een professional, een
echte vakman. Iemand die je zonder
problemen kan meenemen naar een
zakendiner. Wat ook geregeld gebeurt.
Daarnaast pretendeert hij – toch wel
de belangrijkste kwaliteit voor een
gigolo – een beest in bed te zijn. Dit
wordt bevestigd door de talrijke positieve recensies op zijn site. Zoals dit
bericht van Marsha: ‘Passionele seks,

Nieuwe Revu 57

