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OOK ZIJ BETALEN VOOR SEKS STEEDS MEER VLAAMSE V

Kristel is een Oost-
Vlaamse moeder van
drie kindjes met een
goeie job. Maar ze

leeft met een geheim: de voorbije
maanden contacteerde ze meer-
maals een mannelijke escort. ‘Een
gezelschapsheer’, zegt ze zelf. ‘De
term prostitué vind ik maar niks,
dat doet me denken aan straathoer-
tjes.’

Waarómwilde je een escort?
Ik zit al een tijdje in een echtschei-
ding en had ook jaren een verbor-
gen relatie. Maar met mijn man
had ik veeleer een broer-zusrelatie
en bij mijn minnaar had ik constant
het gevoel dat hij me misbruikte,
waarna hij mij bovendien ook nog
eens dumpte als een baksteen.
Daarom ging ik op zoek naar gra-
tuite seks, zonder verplichtingen.

Waar ben je op zoek gegaan?
Ik las een artikel over escorts, maar
ik bleef aarzelen: zou ik het doen
of niet? Ik heb David dan eerst een
mail gestuurd, waarin ik mijn situ-
atie uitlegde en dat ik intimiteit
zocht zonder verplichtingen.
Verwachtte je dat jullie sowieso
tussen de lakens zouden belan-
den, of was dat slechts een mo-
gelijkheid?

‘ALLEENBIJ HÉMKAN IK G
NIET BIJMIJNMANOF M

Kristel praat heel open over haar
ervaringen, maar haar echte naam
houdt ze liever voor zich. ‘Wat
zouden de mensen anders zeggen?
Wat doet die nu! (lacht)’
Voel je dan schaamte?
Toch niet, maar niet iedereen staat
er nu eenmaal voor open. Je moet
als vrouw toch nog een drempel
overwinnen om te betalen voor een
man.

‘De enige die ik durfde vertellen dat ik naar een
gigolo zou gaan, was een vriendin’, zegt Kristel.
‘Die vriendin is intussen ook bij David geweest.’

In Nederland is het eerste
mannelijke escortbureau van start

gegaan, exclusief bedoeld voor
vrouwen. Het lijkt een gat in demarkt,
want ook in ons land betalen vrouwen

steeds vaker voor een gigolo. ‘Een
vrijpartij metmijnmanwas een

zeldzaamheid geworden’, getuigt
Kristel (38). ‘David daarentegen laat

meweer hélemaal vrouw zijn.’
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