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Reportage

In bed met een prof
Het kost wel wat, maar dan krijg je ook de man waar
elke vrouw naar smacht: charmant, geïnteresseerd en
een beest in bed. Oh’s Marith Iedema ging op date met
‘high class gigolo’ Bas en vroeg hem letterlijk het hemd
van z’n lijf. En daar bleef het niet bij. “Vind je dit
lekker? Of is het te hard?”

E

en woensdagavond in Amsterdam. Gigolo Bas houdt de deur
voor me open, hoffelijk, zoals het een echte gentlemen betaamt.
Ik probeer me zo ‘normaal’ mogelijk te gedragen tegenover deze
wildvreemde man in een keurig aangeharkte hotelkamer. Compleet
op zijn gemak trekt hij de minibar open en biedt me iets te drinken
aan. Voor Bas lijkt het gesneden koek: onbekende vrouwen ontmoeten op dit soort anonieme locaties. Om me een houding te geven stroop ik mijn
knielaarzen langzaam af en doe mijn sokken uit. Bas nipt van zijn drankje. Hij trekt
zijn chique colbert uit en drapeert het netjes om een kleerhanger. “Normaal is er rond
deze tijd al sprake van meer intimiteit, passie,” zegt hij. Ik knik begrijpend. Dat lijkt
me ook wel zo prettig, als je – bot gesteld – slechts luttele momenten verwijderd bent
van een onvervalst potje neuken. Bas heeft een handdoek uit de badkamer gehaald en
op het bed uitgespreid. “Zo,” zegt hij, zijn handen warm wrijvend, “ga maar liggen.”

Bas heeft beloofd me als een
reguliere klant te behandelen;
ik ben benieuwd wat
hij in petto heeft

Sinds vier jaar zit hij in de prostitutie. Al gebruikt Bas (43 jaar, met naar verluidt een
penis van 23 centimeter) die term zelf liever niet. Vrouwen boeken hem namelijk niet
alleen voor de ‘platte seks’, beweert hij. Ze betalen voornamelijk voor zijn prettige
gezelschap. Of voor ‘hoogstaande kwaliteitsdiensten’ (tussen de lakens én erbuiten),
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Als gigolo moet je gevoel voor stijl
hebben, discreet zijn, charmant,
overlopen van vrouwenliefde
en uiteraard de sterren van de
hemel kunnen neuken

nend’; ‘Ik hou van (soft)bondage’; ‘Ik vind het geil als je klaarkomt in mijn gezicht.’
Naar waarheid klikte ik aan: ‘Ik hou van stevige seks en massages.’
Dan begint mijn telefoon te trillen. Bas is gearriveerd in de lobby, lees ik. Ik sta op,
haal diep adem, trek mijn jurkje recht, fatsoeneer mijn ietwat verwilderde kapsel en
loop naar de hotelbar. Hoe zal hij eruitzien? vraag ik me voor de honderdste keer af.
Bas is naast gigolo een succesvol ondernemer en heeft om die reden online slechts
foto’s van zijn lijf geplaatst, niet van zijn gezicht. Hij is slank, maar absoluut niet het
type Hercules waar ik het warm van krijg. De kans dat ik op hem val, lijkt me dan
ook gering. Op zijn website staan wel veel reacties die het beste doen vermoeden. Zo
schrijft Joyce: ‘Lieve Bas. Wat heb ik een fijne avond met je gehad. Ik was eerst gespannen, maar je gaf me al snel het gevoel dat ik mezelf kon zijn. Je bent een aantrekkelijke
man met wie ik graag gezien wil worden. Jij gaf me de aandacht waar een vrouw van
droomt. Ik heb nooit geweten dat ik zoveel gevoelige plekjes op mijn lijf heb!’ Of de
reactie van ene Charlotte: ‘Wat kan jij ongelooflijk goed kussen. Van het één kwam
uiteraard het ander. Bas heeft een heerlijk lichaam en de seks was zalig. De uren vlogen
voorbij. Ik loop al de hele dag met een lach op mijn gezicht.’

zoals hij het zelf verwoordt. Gemiddeld twee à drie keer per week date Bas met
vrouwen die bereid zijn diep in de buidel te tasten voor een goed gesprek met happy
ending. “Sinds Fifty Shades of Grey is seks ineens hip en bespreekbaar. Meer en meer
vrouwen zien heil in een gigolo,” zegt Bas. Hij plukt er de vruchten van. Dat meneer
opereert in het hogere marktsegment, wordt meteen duidelijk als je zijn stijlvolle website bezoekt. Een date, van minimaal twee uur, kost 425 euro. Wil je een trio, met een
extra man of vrouw? Dan komt daar een toeslag van 75 euro per uur bij. Ambieer je het
om een nacht lang de liefde te bedrijven en lepeltje-lepeltje in slaap te vallen? Dat kan,
voor 2.250 euro.

“Hi, ik ben Bas,” zegt hij. Zijn rechterhand sluit zich stevig om de mijne en met de
linker krijg ik een rode roos aangereikt. Normaal gesproken is dit het moment waarop
zijn klant hem subtiel een envelop met inhoud toestopt. De betaling kan maar afgehandeld zijn; op geld moet uiteraard zo min mogelijk nadruk liggen. Zijn felblauwe
ogen vallen me direct op. Als we zitten en van onze witte wijn nippen, zegt hij: “Ik ben
geen Magic Mike, zo’n spierbundel op poten. Ik zie er verzorgd uit en met mij kan je
een goed gesprek voeren.” Daar zoeken zijn klanten – “voornamelijk rijke zakenvrouwen van rond de 35 die hun privéleven hebben verwaarloosd en geen zin hebben in
moeilijk gedoe” – blijkbaar naar. Ik observeer hem terwijl hij praat. Een rustige man,
met een zelfverzekerde uitstraling. Hij is situaties als deze de baas. Gewend nerveuze
vrouwen op hun gemak te stellen door de juiste dingen te vragen. In staat zich aan te
passen aan elke mogelijke situatie. Of dat nou een gala of een seksfeest is. Hij is, in
mijn ogen althans, geen nekkendraaier, maar ik begrijp waarom vrouwen hem boeken.
Dit is een man die zichzelf blijft, geen macho maar een pleaser. Bas beschikt duidelijk
over het talent een vrouw het gevoel te geven dat ze speciaal is.

Een uur of drie eerder … Mijn hakken tikken op de marmeren vloer van het zakenhotel in Amsterdam, waar we hebben afgesproken. Bas treft zijn klanten meestal
op neutraal terrein. En voor de echte ‘gigolo-ervaring’ heb ik een hotelkamer geboekt.
Dat lijkt me wel zo handig als hij straks woest aantrekkelijk blijkt te zijn en er op
staat enkele van zijn trucjes te showen. Ik ben expres vroeg gekomen, zodat ik eerst
op mijn gemak kan inchecken. De receptiemedewerkster neemt mijn creditcard met
een gemaakte lach aan, haar vluchtige blik op mijn diepe decolleté ontgaat me niet.
Vervolgens loop ik door naar kamer 009 en plof neer op het bed. Met de hand op mijn
borst neem ik een versnelde hartslag waar. Ben ik zenuwachtig? Toch wel een beetje,
moet ik toegeven. Bas heeft beloofd me als een reguliere klant te behandelen en ik ben
benieuwd wat hij in petto heeft. Voorafgaand aan onze afspraak heeft hij me verzocht
een vragenlijst op zijn website in te vullen. Onder het kopje ‘Fluister iets in mijn oor’
kunnen vrouwen op een laagdrempelige manier aangeven wat ze lekker vinden, dan
zal Bas daar op het moment suprême rekening mee houden. Enkele opties: ‘Ik doe het
graag zacht en teder’; ‘Ik wil graag anaal ontmaagd worden’; ‘Ik vind buitenseks span-
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Betaald worden voor seks. Dat klink veel mannen vast als muziek in de oren. Een
loopbaan als gigolo is echter niet voor iedereen weggelegd. Je moet beschikken over
een aantal unieke talenten. Vrouwelijke sekswerkers hebben het relatief makkelijk.
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het hoofd. “Nee, dat is gelukkig niet nodig. Ik ben erg potent.”
“En wat als er ineens een type Ma Flodder in de hotellobby staat?”
Hij haalt zijn schouders op. “Tja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik weet het niet,
maar ook ik heb mijn grenzen.”
Vier jaar geleden liep Bas een rijke vrouw tegen het lijf. Het was op een wit
strand in de Dominicaanse Republiek. Ze wandelden zij aan zij, terwijl de ondergaande
zon langzaam in de Caraïbische Zee zakte en de wolken roze kleurden. De perfecte
setting om smoorverliefd te worden. Het liep anders. Zij was het die hem op het idee
bracht zijn lichaam te verkopen. “Ze bood me een bedrag in ruil voor seks. Het was
een erg dominante tante, die duidelijk kickte op het idee te betalen voor mijn diensten.” Bas zag het voorstel wel zitten. Die avond spraken ze af op haar hotelkamer, er
volgde fantastische seks en tegelijkertijd werd – als klap op de vuurpijl – zijn spaarrekening gespekt. “Dit is mijn nieuwe roeping, dacht ik.” Terug in Nederland liet hij een
website bouwen en binnen de kortste keren was Gigolo Bas in business. “Vrouwen die
mij boeken willen een man die presteert wanneer zij willen dat hij presteert, een man
die ze compleet in de watten legt en alleen aan hen denkt. Ze willen de lusten, zonder
de lasten of de kans op teleurstellingen.”

‘Ja, ik ben in staat in alle
vrouwen iets moois te
zien. Soms is het alleen
wat langer zoeken’

Bas geniet zelf oprecht van zijn dates. Deze maand had hij nog een zeer fijne afspraak met de 26-jarige Laura. Hij biedt een service aan die door hem ‘Lessons in Love’
of de ‘Boyfriend Experience’ wordt genoemd, à raison van 575 euro. Laura wilde op
deze manier van haar maagdelijkheid verlost worden. “Zulke boekingen komen weinig
voor en ik vind het altijd een enorme eer,” vertelt hij. “Vaak is bij meiden als Laura in
het verleden wat ergs gebeurd, waardoor seks er nooit van is gekomen. Ik vrij niet alleen met ze, maar speel ook psycholoog.”
Laura groeide op in een probleemgezin en durfde mannen lange tijd niet toe te laten
in haar leven, laat staan in haar bed. Op een dag besloot ze zich voor eens en altijd
over haar angst heen te zetten: de hulp van Gigolo Bas werd ingeroepen. Ze dronken
die avond wijn, aten borrelhapjes en praatten net zolang tot Laura zich op haar gemak
voelde. In dit soort gevallen kijkt Bas nooit op de klok. Nadat ze haar zesde glas wijn
had leeggedronken, durfde Laura hem mee naar de slaapkamer te vragen. Daar begon
Bas met strelen en likken. Ze was nog nooit klaargekomen, ook niet door met zichzelf
te spelen. Voor hem een extra motivatie haar tot een hoogtepunt te brengen, vertelt
hij. “Mijn doel was haar gek te maken van opwinding. Dat is me uiteindelijk gelukt.”
Pas na een lang voorspel volgde de penetratie. Vooraf had Bas van alles uitgelegd. Hoe
je een penis vasthoudt, wat een man lekker vindt, hoe je een condoom omdoet. “Ze

Vind je iemand walgelijk? Benen wijd, aan leuke dingen denken en hopen dat hij een
beetje rap klaarkomt. Voor een man ligt het ingewikkelder. Hij moet presteren: een
stijve krijgen en die overeind weten te houden. Ongeacht wie er ook op of onder hem
ligt. Daarnaast is snel klaarkomen uit den boze. De seks is pas afgelopen wanneer de
vrouw verzadigd is. En dan ben je er nog niet. Volgens Bas moet je als gigolo gevoel
voor stijl hebben, discreet zijn, charmant, overlopen van vrouwenliefde en uiteraard de
sterren van de hemel kunnen neuken, vingeren en beffen. Ik bestel een derde glas wijn.
Van zenuwen is geen sprake meer. Bas legt zo nu en dan zijn hand op mijn been. De
blikken van hotelgasten gaan geregeld onze kant op. Ze denken vast dat niet hij, maar
ik de hoer ben. “Kun je het nou echt met elke vrouw?” vraag ik. Bas denkt even na en
zegt dan resoluut: “Ja, ik ben in staat in alle vrouwen iets moois te zien. Soms is het
alleen wat langer zoeken.” Mooie handen, voeten of haren. Bas vindt altijd wel iets dat
hem opwindt. Helpt hij de natuur nooit een handje door viagra te slikken? Hij schudt
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‘Vrouwen die mij boeken willen de
lusten, zonder de lasten of de kans
op teleurstellingen
belde me een paar dagen later om te vertellen dat ze het heerlijk had gevonden en me
opnieuw wilde boeken. Het geeft me een geweldig gevoel dit voor iemand te kunnen
doen.”
Ik lig in een lingeriesetje op het hotelbed terwijl Bas me insmeert met olie.
Alsnog moet ik glimlachen om de blikken van het hotelpersoneel, toen ze ons samen
naar de kamer zagen vertrekken. Ze moesten eens weten hoe de vork echt in de steel
zit. Natuurlijk, ik ben hier voor mijn werk, maar een massage van zo’n echte pro kon ik
toch niet afslaan. En bovendien: wat is een date met een gigolo zonder samen in bed te
hebben gelegen? Vandaar dat ik hier halfnaakt lig te spinnen onder Bas’ bezige handen.
Hij mag dan misschien niet helemaal mijn type zijn, masseren kan hij als de beste. Zijn
sterke, zachte handen, waarmee hij talloze vrouwen in vervoering bracht, glijden over
mijn lichaam. “Wat een mooie billen,” fluistert hij. “Normaal begin ik nu met plagen,”
hoor ik hem vervolgens zeggen. “Met mijn vingers strijk ik herhaaldelijk rakelings langs
de schaamlippen, met mijn handen wrijf ik over de binnenkant van de bovenbenen en
stimuleer ik de erogene zones. Langzaam maar zeker verander ik dan van een normale
naar erotische massage.”
Hij kneedt mijn kont. “Vind je dit lekker? Of doe ik het te hard?”
Ik kan nog een gesmoord “Nee hoor” in het kussen mompelen.
“Ik heb toch de beste baan in de wereld,” zucht hij. “Vrouwen, de mooiste schepsels op
aarde, betalen míj om aan ze te zitten.”
Hij haalt een soort verenkwastje uit zijn tas en streelt me, van top tot teen. “Dit vinden
de meeste van mijn klanten heerlijk als voorspel.”
Nou, dat begrijp ik maar al te goed. En toch vind ik het even later welletjes. Tijd om
overeind te komen. Haast liefkozend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wrijft
Bas de olie met een handdoek van mijn lichaam, zelfs mijn tenen worden niet overgeslagen. Bij het afscheid omhelst hij me innig. “Ik vond het heel leuk je te ontmoeten.”
Zijn felblauwe ogen zoeken indringend contact met de mijne. Dan verdwijnt hij in de
nacht.
Later krijg ik nog een berichtje van hem: “Jammer dat we geen échte date hadden.
Passie pur sang. Ik wil je scheel laten kijken van genot. Weet je wat: je krijgt van mij
een tegoedbon. Je mag hem incashen wanneer je wilt.”
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