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Er zijn twee soorten mensen in deze wereld: 
sletten en niet-sletten. Niet zeker tot welke 
groep jij behoort? Het antwoord op die vraag 
schuilt in de titel van mijn boek. Het is niet de 
gewoonte van een schrijver om de titel van zijn 
of haar werk te verklaren. Maar ik ben dan ook 
geen echte schrijver. En dit is geen echt boek. 
Zie je hoe ik net een zin begon met het woord 
‘en’? Dat is al meteen een minpunt in de wereld 
van schoolopstellen, briefschrijven en literatuur. 
Nu je overtuigd bent van het feit dat ik geen 
echte schrijver ben, kan ik zonder probleem de 
titel verklaren, en daarmee determineren of je 
wel of geen slet bent. Een echte slet herkent de 
titel namelijk van eindeloze nachten in chatrooms 
en op apps, zoekend naar seks. Iedere goede slet 
weet dat ‘fun’ synoniem is aan ‘seks’. Een echte 
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slet kent ook de onuitputtelijke en ongeduldige 
drang naar actie die met het woord ‘now’ 
gepaard gaat. Een niet-slet zou de titel misschien 
geïnterpreteerd hebben als ‘leuk voor nu’. 
Zolang het blijft duren. Een gevoel van verganke-
lijkheid en een vrij trieste opvatting. Dan zijn er 
natuurlijk de sletten die in ontkenning leven en 
de vele preuten die zich sletterig voordoen. 
Wanneer we ons herkennen in een scheldwoord 
of een begrip dat taboe is, is het vaak een heel 
bevrijdende keuze om zich dat woord toe te 
eigenen. Ik ben een slet. 
Wat jij ook bent (of denkt te zijn): Welkom. 
Geen zorgen, het woord ‘slet’ wordt na de 
inleiding niet meer zo vaak herhaald.  
Dit boek valt het best te omschrijven als een 
verzameling van waargebeurde verhalen. Iedere 
anekdote heb ik in mijn eigen dagboek terug-
gevonden. Ben jij dan zo interessant, hoor ik je 
vragen. Dat kan je zelf beslissen. Ik wil je gewoon 
een kijkje bieden in mijn leven, een leven waarin 
ik iedere dag op mijn eigen manier probeer om 
te gaan met mijn zelfverklaarde verslavingen. 
Tegelijk schrijf ik dit boek ook uit puur egoïsti-
sche overwegingen. Een poging om korte metten 
te maken met een roekeloze jeugd, uit de hoop 
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dat ouderdom ook wijsheid met zich mee zal 
brengen.  
Bij het lezen van de volgende negen korte 
hoofdstukken raad ik je aan om openminded te 
blijven en vooral niet te serieus te zijn. Net zoals 
ik dat niet geweest ben. 
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Ik draag dit boek op aan het prachtige België,  
de plaats delict bij uitstek voor mijn (mis)daden. 
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Zaterdagavond op mijn kot. Ik kijk uit het raam 
naar buiten. Wat verderop baant de tram zich 
luidruchtig door de binnenstad. Het metalen 
geklingel vormt de achtergrondmuziek voor mijn 
geliefde Casinoplein. Zonder enige twijfel het 
mooiste plein van Gent. Als ik zou roken, had ik 
nu een sigaret opgestoken. Maar ik rook enkel in 
het bijzijn van andere mensen, of als ik heel 
kwaad ben. Dus ik rook niet, maar staar gewoon 
naar buiten terwijl ik reflecteer over de dag die 
ik had. Een douche en een wandeling langs de 
Coupure waren blijkbaar de hoogtepunten. De 
tijd is langzaam voorbijgevlogen. Een fantastisch 
trage dag dient beloond te worden met een 
spannende nacht. Wat te doen? 
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Met vrienden (ja, er zijn er een paar) afspreken? 
Nee, geen zin. Genot roept. 
Ik verlaat de vensterbank, ga op het bed zitten en 
klap de laptop open. Zoals altijd branden er 
kaarsen rond mijn bed en speelt er zachte 
muziek. Mijn slaapkamer is mijn heiligdom. Vanuit 
mijn bed zie ik de tekeningen en foto’s die aan 
mijn muren hangen, en daarna de wereld. Wat 
bebouwing en een sterreloze hemel. Door vier 
grote ramen komt de straatverlichting naar 
binnen en kleurt de hele kamer oranje. Mijn bed 
is het pronkstuk van mijn tempel en het wordt 
nooit gedeeld met vreemden. Enkel vrienden 
mogen hier logeren. Ik heb nog nooit seks gehad 
in dit bed en dat moet zo blijven. ‘Don’t shit 
where you eat,’ zeggen ze. Masturbatie telt niet.  
Ik begin te surfen en zoek op waar er vanavond 
iets te beleven valt. Heel wat leuke evenemen-
ten, maar de winnaar blijkt Red&Blue te zijn. Een 
discotheek in Antwerpen waar iedere zaterdag 
homo-Antwerpen bijeenkomt op zoek naar 
liefde, seks en elektronische muziek. Ik houd van 
Red&Blue, omdat vrouwen er niet zijn toegelaten 
en omdat je er een gezonde mix van de gemeen-
schap ziet. Twinks, drag queens, bears, bikers, 
toeristen, alle leeftijden en alle rassen. En als het 
je echt niets uitmaakt, kan je gewoon de 
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darkroom in gaan en in het pikdonker anonieme 
pikken aftasten naar believen.  
Dat is Antwerpen, ik ben in Gent. Normaal 
gezien heb ik een auto ter beschikking, maar niet 
vandaag. De trein dan? Is de honger groot 
genoeg? Ja. Niet enkel de honger naar seks, maar 
ook naar het dansen. En dat gebeurt met 
ketamine. Ik heb mezelf overtuigd.  
Ik spring op van het bed en begin door mijn 
kleren te zoeken die verspreid over de kamer 
liggen. Iets wat hetero genoeg is om seks te 
scoren, maar tegelijkertijd ook cool genoeg is om 
het respect van de fashion queens te winnen. 
Niet gemakkelijk.  
Zorgen dat de achterkamer proper en klaar is 
voor een eventuele bezoeker en dan de douche 
in. Je weet toch wat ik met achterkamer bedoel? 
Als ik de laatste trein wil halen, moet ik me 
haasten. Geld in de linkerbroekzak, ketamine en 
de Red&Blue-lidkaart in de rechterbroekzak, gsm 
in mijn jaszak. Een dikke jas, het is namelijk 
winter. Kaarsen uit, koptelefoon op, laatste keer 
in de spiegel kijken en dan de deur uit. Om 
RuPaul te quoten: looking good, feeling gorgeous. 
De tram op. De tram af. Gent Sint-Pieters in. De 
trein gehaald! Geen contact maken met de 
mensen rondom me. Ik kijk door het raam naar 
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buiten en zie het nachtelijke landschap voorbij-
flitsen. Ik zet dansmuziek op om in de juiste 
stemming te komen. Daniel Bovie & Roy Rox ft. 
Nelson, perfect. Ik vraag me af hoelang het 
geleden is dat ik Antwerpen in het daglicht zag. 
Wanneer ik voor het laatst het Zuid zag of door 
de Kloosterstraat liep. Een tijdje geleden in ieder 
geval. Vijftig minuten later stopt de trein en ik 
stap van het station naar mijn bestemming: het 
Schipperskwartier. De avondlucht doet me goed 
en geeft me energie. Het wordt een goede nacht. 
Zoals veel homo’s kan ik erg snel en vastberaden 
wandelen. Misschien waren de overlevingskansen 
van de prehistorische homo’s groter, indien ze 
snel konden wegwaggelen van problemen met 
prehistorisch crapuul. Men zou dat fenomeen 
eens moeten onderzoeken. 
Ondanks het feit dat mijn sneakers niet zijn 
gemaakt voor ijzige kasseien, glijd ik niet uit. Ik 
ken mijn weg vrij goed in Antwerpen en het gaat 
snel. Het koude weer helpt hier ook bij. Ik wil zo 
snel mogelijk naar binnen. Ik heb tot nu toe nog 
niet gesnoven, maar wanneer ik enkele straten 
verwijderd ben van Red&Blue, zoek ik een 
donker hoekje op voor de eerste dosis. Niet met 
een opgerold biljet, zoals amateurs dat doen, 
maar met een afgeknipt stuk van een rietje. 
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Properder en bovendien nog steeds bruikbaar als 
al je geld op is. 
Ik heb gewacht met snuiven tot dit moment, 
omdat de deurwachters meteen kunnen aflezen 
aan je gezicht of je onder invloed bent. Wanneer 
ik nu binnenga, zijn de drugs nog niet opgenomen 
in mijn systeem. Dat gebeurt ongeveer vijf 
minuten nadat ik mijn inkom betaald heb en mijn 
jas aan de vestiaire gegeven heb. Alles verloopt 
dan ook volgens plan en nu ben ik binnen. 
Aangenaam warm, goede muziek en erg druk. Ik 
herken een paar gezichten, maar spreek niemand 
aan. Hoeveel plezier ik ook heb als ik met mijn 
vrienden naar de Charlatan ga, alleen uitgaan is 
toch nog steeds de beste vorm van nachtleven. 
Alles kan, niets moet. Ik ben baas. 
Ik bestel een campari-soda aan de bar en hang 
een beetje. Dit is het enige drankje dat ik bestel 
vanavond. Tenzij er iemand mij wilt trakteren 
natuurlijk, in dat geval een pintje. Ik maak een 
eerste observatie. De dansvloer is helemaal 
bezet en grofweg verdeeld in twee groepen. Aan 
de ene kant, voor de speakers, staan de bikers en 
de bears. Velen waarschijnlijk aan de drugs. Velen 
met een bloot bovenlijf. Zo warm is het nu ook 
weer niet. Tenzij je er niet om geeft om een 
natte oksel tegen je gezicht te krijgen, is dit 
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gedeelte te vermijden. Aan de andere kant van 
de dansvloer staan alle andere categorieën van 
de gemeenschap. Behalve de drag queens. Die 
dansen zelden in de menigte.  
Als enkeling spot ik meteen de andere 
enkelingen. Wanneer je uitgaat in een groep, valt 
je oog er minder snel op. Maar voor mij wordt 
het meteen duidelijk wie er alleen gekomen is. 
Lotgenoten met wie geen contact dient gemaakt 
te worden.  
Red&Blue is de laatste maanden een gewoonte 
geworden, omdat de muziek daar het best bij 
ketamine past. Bovendien komen de mannen hier 
meestal uit Antwerpen zelf of uit Nederland. Dat 
betekent dat ik vrijwel nooit iemand uit Gent 
tegenkom die gaat roddelen, verklaringen eist, of 
erger, mij gezelschap wilt houden voor de rest 
van de avond. 
Ik voel me erg goed en wil het zo houden. 
Misschien zelfs een stapje verder. Ik zuig mijn 
drankje leeg en ga naar boven. Daar zijn de 
toiletten. 50 cent voor de toiletmadam. Een 
nobel beroep, en mijn persoonlijk plan J in het 
leven. Plan D is bijvoorbeeld escort, plan E 
steward en plan F drugsdealer.  
In het toilet controleer ik of ik nog steeds 
proper ben achteraan. Helemaal leeg. Ik neem 
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een tweede dosis. Op het moment dat ik snuif, 
spoel ik het toilet door om zo het geluid te 
dempen. Het piekt maar het werkt. Tijd om te 
gaan dansen.  
Ik sta ergens in het midden van de dansvloer, 
tussen de twee groepen. Het doel is weer om 
geen oogcontact te maken. De niet-sletten of 
onaantrekkelijken zullen dit fenomeen misschien 
niet gewend zijn. Oogcontact betekent namelijk 
seks. Dus ik dans met mijn ogen dicht en 
probeer tegen niemand aan te botsen. Af en toe 
glijdt er een hand over mijn buik of over mijn 
kont. Ik schud die van me af. Ooit als ik oud en 
grijs ben, zal ik smeken om die strelingen, ik 
weet het. Maar nu stoort het me. Ik dans in het 
rond zonder te veel aandacht te trekken en als 
er iemand zich naar mij toe draait, draai ik me 
subtiel om. Nu voel ik me echt heel goed 
vanbinnen en beslis voor mezelf dat ik het hierbij 
zou kunnen laten. Als deze avond afloopt zonder 
seks, zou dat oké zijn.  
Een pauze van het dansen. Ik sta tegen een muur, 
te observeren. Wat verder staat er een man, 
naar mij te staren. Ik voel het. Wanneer hij zijn 
blik even afwendt, bekijk ik hem. Ongeveer een 
meter zeventig, een beetje kalend, dik buikje. Hij 
ziet er oud genoeg uit om een vader te zijn van 
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tienerkinderen. Ik val zo goed als altijd op oude-
re mannen. De oorzaak daarvoor zou volgens 
een psycholoog misschien te vinden zijn in een 
weinig aanwezige vader tijdens mijn kindertijd. 
Maar ik weet alleen dat ik er een stijve van krijg. 
Hij draagt een kostuum en heeft een verzorgde 
uitstraling. Persoonlijke hygiëne is een van de 
meest aantrekkelijke eigenschappen die een man 
kan hebben in mijn ogen. Bovendien, iedereen 
die in kostuum naar een discotheek komt, heeft 
mijn aandacht. Om het in andere woorden te 
zeggen, hij is de total package. En ik voel het 
inderdaad in mijn broek. Als ik hem wil 
binnenhalen, moet ik het slim aanpakken. Mannen 
zoals hij vallen meestal op ‘knapen’. Knapen zijn 
ergens tussen 15 en 25, jongensachtig en vooral 
onervaren. Ik ken mijn rol, laat het spel beginnen. 
We doen het kijken-wegkijken-kijken-wegkijken-
ritueel en nadat onze blikken zich een paar keer 
gekruist hebben komt hij naar me toe. Dit hoort 
bij het spel. Als ik naar hem toe zou gaan, zou 
dat getuigen van te veel zelfvertrouwen. Dat zou 
een afknapper zijn voor hem. We raken aan de 
praat en ik vertel hem dat ik niet vaak uitga. 
Meestal naar heterofeestjes met vrienden (niet 
vriendinnen). Hij lijkt toe te happen.  
Een drankje? Ja graag, een pintje alsjeblieft.  
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We vragen elkaars naam, maar ik vergeet zijn 
naam vrijwel onmiddellijk. Hij praat met dat 
betoverende Antwerpse accent op een vlotte 
manier die ervan getuigt dat hij een zakenman is. 
Hij vraagt me of ik op oudere mannen val. Ik zeg 
dat ik het niet weet. Het lijkt inderdaad of ik hem 
in een soort van val aan het lokken ben, maar hij 
doet eigenlijk net hetzelfde met mij. Een spel met 
twee spelers. 
Het duurt niet lang voor hij zegt dat het al laat is.  
Ja inderdaad. Ben ik hier alleen? Mijn vrienden 
zijn al vertrokken...  
Zin om met mij mee naar huis te gaan?  
Vals getwijfel… Waar woon je?  
Net buiten Antwerpen, zegt hij. En hij is met de 
auto. We moeten enkel een vriend van hem 
thuis afzetten en dan kunnen we alleen zijn. 
Vals getwijfel.  
Hij zegt dat hij me in de ochtend naar huis kan 
voeren.  
Waar ik woon? Gent.  
Oei, aan het station afzetten dan maar.  
Goed genoeg voor mij. Ik stem toe. Langs de 
vestiaire en dan naar buiten. 
Ik gedraag me beleefd tegen de vriend maar ben 
voorzichtig. Hij is niet mijn type en ik wil hen 
niet op het idee van een trio brengen. Ik zit 
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vooraan in de auto en de vriend achteraan. Ik 
begin mijn klop te krijgen en amper vijf minuten 
na ons vertrek val ik in een heerlijke slaap.  
Wakker. Waar ben ik ook alweer? Het duurt 
enkele seconden voordat ik besef wat er aan de 
hand is. Nog steeds in de auto. Ik vraag me af 
hoelang we al aan het rijden zijn. De vriend is 
inmiddels uitgestapt en de hand van mijn daddy 
ligt op mijn been. Het voelt goed aan. Ik excu-
seer me voor het slapen en hij lacht zachtjes. Ik 
vind hem wel leuk. Hij zegt dat we er bijna zijn, 
en vijf minuten later rijden we zijn oprit op. Een 
huis dat het best te beschrijven valt als ‘leuk’. 
Niet te groot, nieuw gebouwd. In de achtertuin 
zie ik eindeloze plastic tunnels. Een soort van 
boerderij? Hij legt uit dat hij een bedrijf heeft dat 
aardbeien kweekt. Ik glimlach, maar hij weet niet 
waarom.  
Ik glimlach omdat dit niet de eerste keer is dat ik 
met een aardbeienkweker naar bed ga. Hoe 
groot is de kans? De eerste aardbeienkweker 
woonde in de Kempen en was een van mijn 
eerste echte onenightstands: Joost. Hij was een 
vriend van een vriend. Op een avond reed hij 
helemaal van Antwerpen naar de Charlatan in 
Gent, waar ik aan het uitgaan was. Hij mocht niet 
binnen, en uit sympathie ben ik dan maar met 
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hem naar huis gegaan. Maar dat is een ander 
verhaal.  
Mijn daddy geeft me een snelle rondleiding van 
zijn woonst. Hier ben ik niet in geïnteresseerd. 
Tot ik plots kinderspeelgoed zie en merk dat de 
fotokaders gevuld zijn met foto’s van kleine 
kinderen. Mijn daddy blijkt een echte papa te zijn. 
Jackpot. Hij merkt mijn verbazing en vertelt over 
zijn scheiding en zijn kinderen. Hij woont hier 
alleen en de kinderen zijn bij hun moeder.  
Of ik dat erg vind? Nee, hoor. Zijn penis heeft 
kinderen verwekt en ik vind het stiekem fantas-
tisch. Dit zijn zeldzame parels in de gemeen-
schap. Of is het een zwijn? Hij kijkt me geil aan 
en nodigt me uit om naar boven te gaan. We 
gaan de slaapkamer in en trekken onze kleren 
uit. Na slechts enkele minuten gestoei op zijn 
bed komt het kinky kantje van mijn kweker naar 
boven.  
Ja, ik kan gehoorzaam zijn. Ja, ik ben een stoute 
jongen met nood aan discipline. Ja wat? Ja 
meester. De spanning is erg snel geëscaleerd, 
maar voorlopig vind ik het opwindend en volg ik 
mijn meester in zijn opdrachten. Bovendien is 
mijn hoofd nog steeds wazig.  
Hij vraagt of ik van spanking houd. Zowel het 
knapen-antwoord als het echte antwoord is: 
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Uhmm... Hij staat op en trekt zijn riem uit de 
broek die op de grond ligt. Hij beveelt me op 
handen en knieën te gaan zitten en ik gehoor-
zaam. Hij warmt mijn billen op door harde tikken 
te geven met zijn hand, maar gaat al snel verder 
met de riem. Het lijkt of mijn lichaam in brand 
staat, maar door de geilheid lukt het om de pijn 
te verbijten. 
De intervallen blijven even lang, maar de slagen 
worden harder. In de tussentijd blijft hij me 
dirigeren en kleineren.  
Komaan, poep omhoog, noem je dat gehoorzaam 
zijn?  
Mijn erectie verdwijnt langzamerhand. Ik heb niet 
veel ervaring met sm, maar wat een safe-word is, 
dat weet ik wel. Wij hebben er geen. Ik maak 
hem duidelijk dat het genoeg is. Ik zak door mijn 
knieën en bedek mijn billen met mijn handen. 
Hij neemt een pauze van het spanken en beveelt 
me hem te pijpen. Geen probleem. Het pijpen 
voelt nog bevredigender aan voor mij, omdat er 
nu een duidelijke machtsverhouding is tussen 
ons. Mijn erectie komt terug en het lijkt hem 
voldoening te geven. Af en toe haalt hij zijn onbe-
sneden pik uit mijn mond, slaat in m’n gezicht 
met de palm van zijn hand. Zoals een vrouw een 
man slaat, en zoals een man een hond slaat. 
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Wil je het?  
Ja. 
Ja wie? 
Ja meester. Dan duwt hij z’n harde pik weer in 
m’n keel en ik pijp gewillig verder. Dit blijft even 
duren en ik merk dat hij bijna gaat klaarkomen. 
Zoals een ervaren top dat doet, schakelt hij op 
dat moment over van oraal naar anaal. Hij is niet 
erg groot geschapen, niets te vrezen dus. Fout. 
Mijn billen zijn nog altijd aan het gloeien en 
iedere keer als hij zichzelf hard in me duwt, beef 
ik. Terwijl hij me steeds harder neukt, gaat het 
verbale geweld door.  
Dat zal je leren om met vreemde mannen mee 
naar huis te gaan, zegt hij. Ja meester. Gelukkig 
duurt de neukpartij niet al te lang. Na een tiental 
minuten komt de daddy schokkend klaar en valt 
hij met een grote zucht op me neer. Het haar dat 
hij nog op zijn hoofd heeft, ligt in de war. 
Goed gedaan jongen, zegt hij.  
Mijn orgasme vindt niet plaats. Als hij goede 
manieren heeft, laat hij me in de ochtend 
klaarkomen. Nadat hij op adem gekomen is, 
begint hij weer als een normaal mens te praten. 
Hij begint me uitgebreid in te wijden in de 
wereld van sm en ik luister aandachtig alsof het 
de eerste keer is dat ik deze dingen hoor. Mijn 
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kweker probeert wat informatie te winnen over 
mijn persoonlijke leven, maar hij merkt dat mijn 
antwoorden kort en vaag zijn. Een stilte volgt. 
Vond je het leuk? vraagt hij ten slotte. 
Ja hoor, zeg ik, terwijl ik denk aan de blauwe 
plekken die ik morgen, verspreid over mijn 
lichaam, zal ontdekken. 
Wat denk je van blackmailing? vraagt hij dan. 
Wat? 
Ja, blackmailing. Als je dan mijn vaste slaaf bent, 
bedoel ik. Ik neem intieme of vernederende 
foto’s van jou en bedreig je ermee. Als je niet 
wilt dat ik de foto’s naar je klasgenoten of familie 
opstuur, moet je taken voor me uitvoeren. 
No fucking way! denk ik.  
Wat voor taken bedoel je? vraag ik. 
Naaktfoto’s voor me maken en die naar me 
opsturen. Of je moet spijbelen en dan naar me 
toe komen voor een geile speelsessie. Door je te 
chanteren heb ik dan controle over jou, zelfs als 
je hier niet bij mij thuis bent. Je zou dan mijn 
eigendom zijn. Je mag geen seks hebben met 
andere mannen, en ook niet masturberen. Dan 
doen we je een peniskooi om, met een slot. 
Enkel ik heb de sleutel. Enkel ik kan het openen. 
Wat denk je daarvan?  
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Ik heb wel genoeg gehoord voor een nacht, denk 
ik. 
Misschien… zeg ik. Ik zie geen andere uitweg uit 
dit gesprek dan te geeuwen, tegen hem aan te 
kruipen, en mijn ogen te sluiten.  
Slaapwel meester, mompel ik. Na enkele minuten 
te doen alsof ik slaap, val ik echt in slaap. 
 
De volgende ochtend is te licht, te echt, te lelijk. 
Ik wil er zo snel mogelijk weg. Snel de douche in.  
Ontbijt? Nee bedankt. Ik moet naar huis. 
Het station van Antwerpen? Dan zou hij in de file 
staan. De kweker voert me naar het station van 
een gemeente waarvan ik de naam intussen kwijt 
ben, of nooit geweten heb. We staan op de 
parking en het is tijd om afscheid te nemen. Hij 
vraagt me om na te denken over zijn voorstel en 
hem te bellen als ik iets beslist heb. Oké, dus hij 
gaat mijn treinticket zelfs niet betalen? Ik knik en 
stap de auto uit. Tot nooit. 
 
Twee jaar later komen we elkaar voor het eerst 
weer tegen, opnieuw in Red&Blue. Dit keer 
spreek ik hem aan. Hij had me niet herkend. Ik 
moet niet veel moeite doen om hem die nacht te 
doen herinneren. Een grijns verschijnt op zijn 
gezicht. Hij heeft er duidelijk weer zin in. Ik ook. 
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Maar dit keer doe ik niet mijn best om 
onervaren en onschuldig over te komen. Mee 
met hem naar huis? Nee. Ik stel hem voor om 
ons even af te zonderen, in mijn auto die wat 
verder geparkeerd staat. Hij stemt toe. Op de 
achterbank van de auto waarmee ik naar 
Antwerpen gekomen ben, sluiten we het 
hoofdstuk af. Ik zuig hem klaar terwijl hij hard op 
mijn billen kletst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


