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E
r is een stille, seksuele re-
volutie aan de gang bij
vrouwen. Nou ja, stil… Bij
het tijdschrift Linda
maakten 25 nieuwe abon-
nees vorig jaar kans op
een gigolo als welkomst-

premie. In Viva en op het digitale Vrouw-
online kreeg een gigolo een column om
over zijn werkavonturen te vertellen. Aan
de mediabelangstelling en de reacties van
vrouwen te zien, waren dat goed getimede
acties. Vrouwen zijn kennelijk klaar voor
een nieuwe sprong in hun erotische leven:
de professionele minnaar.
De voordelen zijn talrijk: geen gehannes

van een welwillende, maar stuntelige min-
naar, zelf lekker niks hoeven doen, maar
heerlijk achterover liggen en genieten,
volop aandacht. Geen tijdrovende verlei-
dingstechnieken, ingewikkelde relatietoe-
standen, moeilijke gesprekken, nachtelijke
smeekbeden per telefoon… Een gigolo is
bovendien discreet en gescreend op be-
trouwbaarheid. Met een kroegvangst voor
een nacht moet je altijd maar afwachten
wat je in huis haalt en wie het heeft gezien.
Gescheiden vrouwen met kinderen, oude-
ren, carrièretijgerinnen of vrouwen met
een handicap hebben het sowieso lastiger
bij het vinden van een interessante partner.
Als dat toch lukt, is dat nog geen garantie
voor een ‘happy end’ voor haar na een vrij-
partij. Eigenlijk is het dus maller dat de be-
taalde minnaars nu pas zo openlijk in trek

Een kroegvangst voor een nacht, eenwelwillende,maar
stuntelendeminnaar. Voor vrouwen die daar geen genoegen

mee nemen, is er tegenwoordig een scala aanmogelijk-
heden: erotische boeken, speeltjes ofmisschien toch een

gigolo. ‘De sleutel tot vrouwenplezier is overgave.’
Tekst: Yoeke Nagel Foto: Reka Nyari/Tectum
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komen: het gemopper over een regulier
partnerliefdesleven was onder vrouwen al
jaren hoorbaar.
Vorige maand bleek uit Amerikaans onder-
zoek dat maar liefst 60 procent van de
Amerikaanse vrouwen wel eens een or-
gasme faket. De kenmerken ervan zijn te
zien in vrijwel alle pornofilms die op inter-
net door zowel mannen als vrouwen wor-
den bekeken. Een grote Aaaaaaaaaah en
dan wat kleine Ieee-Ieeee-tjes leiden tot
een magistraal Oeeeehhh en dat is dat. Wie
muisstil, met diepe zuchten, wonderlijke
spiertrekkingen of kleine giecheltjes haar
hoogtepunt bereikt, schiet dus gevoelsma-
tig al snel tekort.
,,Soms wil ik gewoon even af zijn van het

onhandige gefriemel,” geven heel wat vrou-
wen onomwonden toe aan elkaar. Een or-
gasme faken is dan een eervolle uitweg.
Maar het heeft, afgezien van de oneerlijk-
heid tegenover de ploeterende partner,
twee grote nadelen: de relatie wordt er niet
beter van en tja, het seksleven ook niet.
Niet met die partner, althans. En toch wil-
len vrouwen graag een uitbundig seks-
leven. Sprankelend. Oprecht. Met overgave.

COMMERCIËLE INITIATIEVEN
,,Vrouwen nemen steeds meer verantwoor-
delijkheid voor hun eigen seksualiteit,” stelt
Leonie Linssen, relatiecoach bij ingewik-
kelde liefdesrelaties. Juist een fiere, onaf-

SPEELTJES

‘Het moet
ook mooi

zijn’

‘M ensen zijn zich op alle vlak-
ken bewuster van hun keuzes
als consument. We kopen bio-

logische groente, fair trade koffie en
kleding. Het is vanzelfsprekend dat
ook de kwaliteitseisen op het ge-
bied van sekshulpmiddelen
hoog zijn. Het is al lang geleden
dat je de deur uitging met een
geaderde penis van plastic. Fa-
brikant Lelo begon een jaar of tien

geleden met vrolijk gekleurd materiaal
met een knipoog. Een rupsje of een dol-
fijntje met trilfunctie bijvoorbeeld. Nu is
het steeds meer echt design. We willen

graag dat zulk intiem speelgoed niet
alleen functioneel, maar ook mooi
is.”
Vrouwelijke ontwerpers maakten
beeldschone designvibrators die
in niets meer lijken op een stukje

mannenlijf, maar veel efficiënter

Madeleine Vreekamp,
inkoopster bij erotica-
winkel Mail & Female,
constateert dat de
vrouwvriendelijke
sekswinkels ‘de grond
uitschieten als pad-
destoelen’.
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Met liefde ge-
maakt: Het door
industrieel ont-
werper Rianne S.
vormgegeven ap-
peltje is te koop
voor 89 euro, een
matroesjka voor
99 euro.

blijken toegerust voor het doel dat ze die-
nen.
De Nederlandse Rianne S. ontwierp bijvoor-
beeld een trillend appeltje en een ma-
troesjka. Oplaadbaar, want milieuvriende-
lijk mag het ook zijn in bed. ,,We letten
ook goed op de materiaalkeuze,” vertelt
Vreekamp, ,,want in de jelly’s van veel vi-
brators zitten weekmakers. Dat zijn scha-
delijke stoffen die in Barbiepoppen al ver-
boden zijn. Maar ja, voor grotemensen-

speelgoed bestaat geen keurmerk.”
Vrouwelijke filmmakers leveren ‘porna’ af;
de vrouwelijke variant op porno. ,,Meer
verhaal, een langere aanloop voordat er
iets gebeurt en minder expliciete beelden.
De eerste makers van porna waren trou-
wens wel mannen, hoor. Nou ja, het blijft
allemaal een kwestie van smaak of je het
leuk, te soft of ordinair vindt.” Wat dat be-
treft zijn vrouwen niet heel anders dan
mannen.
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Gigolo Erwin is een van de
oprichters van The Men’s
Company. ‘Sommige van
onze klanten hebben een

half jaar nagedacht voordat
ze durfden te bellen.’

‘We staan aan de voet van de
berg,’’ omschrijft gigolo Erwin,
medeoprichter van The Men’s

Company, de trend dat vrouwen meer zelf
op jacht gaan, een man kiezen en hun eigen
lust serieus nemen. ,,Er is een inhaalslag
mogelijk geworden voor vrouwen op seksu-
eel gebied, door hun toegenomen economi-
sche en psychologische onafhankelijkheid
en door de algemene liberalisering van de
samenleving. Al wordt de trend nog wel af-
geremd door onze calvinistische inslag.”
Erwin neemt die lust ook serieus door

zijn medewerkers met zorg te screenen op
betrouwbaarheid, tact, opleiding, uiterlijk
en nog zo wat kwaliteiten. ,,Het is een echt
vak. Kijk in de contactadvertenties wat een
vrouw allemaal verlangt van een man, en
dus ook van een gigolo: je moet ermee kun-
nen praten, hij moet humor hebben, spon-
taan zijn, er goed uitzien, liefst een stevig
postuur hebben – gewoon qua lichaams-
lengte hoor, naar andere maten vragen
vrouwen maar zelden.”
Het type ‘knuffelbeer’ is populair. ,,Wat

niet wil zeggen dat het bij knuffelen blijft.
Vooral de Nederlandse vrouw wil waar
voor haar geld. Ze heeft ervoor betaald,
dan moet het er ook van komen. Tenzij zij
zich bedenkt natuurlijk: dan niet. Maar dat

DE GIGOLO

‘Het is
echt

een vak’

Date: Nieuwe abonnees
van de ‘Linda’maakten
vorig jaar kans op twee
uur samenzijnmet
gigolo Erwin.
FOTOALLARDDEWITTE/HH

hankelijke levenshouding kan daarin wel
eens belemmerend werken. ,,De seksuele
revolutie was voor vrouwen eigenlijk niet
zo opwindend. Ons bewustzijn kon de
nieuwe, ruimere seksuele normen niet bij-
houden. We wilden ons eigen leven onder
controle krijgen. Maar controle houden
werkt niet goed bij seks. De sleutel voor
vrouwenplezier is juist overgave. Gezien
durven worden met al je rimpeltjes, puk-
keltjes, suffigheden en emoties. Overgave
was een tijdje ongeëmancipeerd en vrou-
welijke eigenschappen als zachtheid, ver-
binding en aandacht waren niet cool. Dat
is de afgelopen jaren gelukkig veranderd.”
Heel wat commerciële initiatieven volgen

die trend, al is het nog wat stuntelig hier
en daar. Zo presenteert de Belgische uitge-
verij Femme Fatale een nieuwe lijn ‘eroti-
sche boeken voor vrouwen’. Geschreven of
samengesteld door een vrouw, maar met
beeld en tekst waarin nauwelijks wordt te-
gemoetgekomen aan zwoele vrouwenver-
langens. Geen goedgebouwde man te zien,
geen fier geheven mannelijke delen, geen
zinderende blikken in van extase vertrok-
ken herengezichten. Bij dezelfde uitgeverij
verscheen ook Female Erotic Photography
met foto’s van Reka Nyari (zie de foto op de
vorige pagina’s), waar het met die beeld-
elementen wél goed zit.

is nog nooit gebeurd.”
Misschien is dat ook wel omdat een

vrouw niet overhaast een gigolo bestelt.
,,Vrouwen plannen hun seks. Sommige van
onze klanten hebben wel een half jaar na-
gedacht voordat ze durfden te bellen. Ze
moeten een emotionele drempel over om
te betalen voor seks. Onzekerheid speelt
vaak een grote rol. Er zijn zelfs vrouwen die
van tevoren een fotootje van zichzelf opstu-
ren om er zeker van te zijn dat de gigolo
haar niet zal weigeren. Of ze vraagt om een
man die niet al te knap is: ‘Anders steekt
hij zo af bij mij.’”
Gigolo’s moeten veel geduld hebben,

meer dan escortdames. De minimumtijd
voor een date met een gigolo is twee uur.
Een vrouw wil immers eerst wat babbelen,
zich vertrouwd voelen. Hij moet dus emo-
tionele betrokkenheid tonen. ,,Dat is mis-
schien een stukje theater, maar het moet
wel gemeend zijn, want vrouwen hebben
geweldige voelsprieten en klappen dicht als
het nep is.”
De vrouwen die kiezen voor de diensten

van een gigolo hebben daar heel uiteen-
lopende redenen voor. ,,Zeker willen zijn
dat de eerste keer een feestje is, bijvoor-
beeld. Dat zijn niet alleen jonge meisjes
hoor, soms ook wel vrouwen van in de 30
bij wie het er op één of andere manier
nooit van gekomen is. Er zijn weduwen die
nog niet openstaan voor een nieuwe rela-
tie. En ook vrouwen die geen zin hebben
om langdurig op een datingsite te gaan
staan of iemand in de kroeg op te pikken,
maar wel een groot verlangen hebben naar
intimiteit. Er zijn vrouwen die geremd wor-
den door de gedachte ‘ben ik wel leuk ge-
noeg’ en daardoor geen relatie aandurven.
En dan is er natuurlijk nog een grote groep
vrouwen die het een veilige, discrete ma-
nier vindt om dat ‘me-and-my-boyfriend-
gevoel te hebben voor een paar uur, een
nachtje, maar niet langer. Zij zijn in control
door een gigolo te bestellen terwijl hun pri-
vacy gewaarborgd blijft.”

1 Formuleer positief.
Niet ‘au, niet zo

hard!’,maar ‘ietsjes
zachter is het nog lek-
kerder’.

2 Formuleer vriende-
lijk en oprecht.

Niet ‘aaaaaaaaah’ als er
eigenlijk niks gebeurt.
En ook niet: ‘laat maar,

ik doe het zelf wel weer.’
Wel: ‘wil je eens deze
beweging proberen?’
Of gewoon simpelweg
voordoen.

3 Er bestaan spellen
waarbij partners

elkaar vragen stellen
over hun beleving van
seks.

4 Misschien is een
gesprek over seks

wel gemakkelijker tij-
dens de afwas of
samen in de auto, dan
wanneer je al in bed ligt.

5 Zég niet of je iets
lekker vindt, maar

laat het horenmet ge-
luidjes.

COMMUNICATIETIPS VOOR EEN BETER SEKSLEVEN
Voor veel vrouwen zal het inhuren van een professioneleminnaar een ver-
van-m’n-bed-show zijn. En al is vrijwel elk pleziergereedschap discreet en
veilig via internet te bestellen, een sprankelend sekslevenmet een leuke
partner is voor veel vrouwen toch de belangrijkste basis. Het geheim daar-
voor blijft wat het al sinds de oertijd is: communicatie.

Leonie Linssen constateert dat inmiddels
de experimenteerfase met ‘kille, alles-moet-
kunnen-seks’ wel voorbij is. De ziel heeft
het lichaam weer ingehaald, waardoor
zowel mannen als vrouwen veel bewuster
zoeken naar een liefdeskwaliteit in de seks.
Seks binnen een partnerrelatie is inmid-
dels niet meer per definitie het streven: het
moet ook wel wat voorstellen. Tantra, poly-
amorie (van meer dan één partner tegelijk
houden) en kaartspellen waarbij commu-
nicatie en intimiteit centraal staan, zijn
daar inspiratiebronnen bij.
Er wordt gezocht naar kwaliteit in ver-

binding en techniek. Linssen: ,,Ik vertelde
als gastdocente eens op een universiteit dat
er in bepaalde culturen de gewoonte be-
staat dat de eerste sekspartner van een jon-
gen een ervaren vrouw is. Daar kan hij van
leren hoe hij een vrouw plezier kan geven.
‘Dat zouden ze hier ook wel mogen doen!’
werd meteen geroepen door de meisjes in
de collegezaal.’’

‘EERST JEVRIJBEWIJSHALEN’
,,Pornografie is duidelijk geen goed instruc-
tiemateriaal,’’ zegt Linssen. ,,Daarom is het
idee van een ‘vrijbewijs’ na gedegen onder-
richt misschien wel een uitstekende oplos-
sing. Misschien zouden jongens stage moe-
ten lopen bij een gigolo die goed weet wat

hij doet. En misschien zouden meisjes met
veel meer plezier en vertrouwen hun seks-
leven ingaan als hun eerste keer met een
professional is.
Een gigolo kan ervoor zorgen dat zij zich

een echte koningin voelt. Zo’n start is mis-
schien wel een uitstekende basis om een
sprankelend seksleven met jezelf en één of
meerdere partners op te bouwen.”


	vrouwen willen meer 2.pdf
	vrouwen willen meer 3
	vouwen willen meer

