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Paradijs voor blanke vrouwen 
Natuurlijk. Negril heeft een prachtig strand en blauwe zee. Maar 

het is vooral de plek waar Westerse toeristes een Jamaicaanse 

jongen kunnen huren. Revu ging op zoek naar deze rent-a-dreads. 

  

‘Voel  maar even’, Omar wijst werpt een blik naar beneden en zegt met een brede lach op zijn 

gezicht. ‘Dit is waar de vrouwen voor  komen.Voor de big bamboo!’.  

 

Negril ligt op de uiterste westpunt van Jamaica, 84 kilometer van Montego Bay. De badplaats 

is niet veel meer dan één langgerekte weg met aan de ene kant de kust, en moeras met hoog 

bamboebos aan de ene kant. Het is door hippies ontdekt en nog steeds pleisterplaats voor de 

meer alternatieve toerist. De hotels die aan de zeven mijl strand liggen zijn geen flats maar 

een soort strandhuisjes; er mag geen gebouw hoger zijn dan de hoogste palm. In de brochures 

wordt Negril geprezen om zijn prachtige witte zandstrand, de ultramarijne zee, de live-muziek 

en, dat wordt ook altijd even vermeld: het is dè plek to make friends.  De goede verstaander 

weet wat bedoeld wordt; Negril is het broeinest van de rent a dread. Hier verhuren 

Jamaicaanse jongens en mannen zich aan alleenstaande toeristes. En al hebben de rentboys 

lang niet allemaal dreadlocks (zonder dreads ben je in het Jamaicaanse patois een baldhead) 

de term rent a dread bekt nu eenmaal lekker.   

   

Vanavond is er een concert bij Alfred’s Ocean Palace, op het strand. Op het podium speelt 

een band vette reggae en het publiek begint schoorvoetend te dansen in het zand. Het is nog 

niet erg druk, en alle meisjes en vrouwen worden door een trits jongens benaderd. De één gaat 

voor je neus staan dansen, een ander pakt je meteen beet, en de volgende probeert  het met 

een praatje. ‘Hi, where you from? I’m Fitzgerald… What’s your name?’ 

Omar pakt het anders aan. Hij ziet het lege flesje in mijn handen en gaat ongevraagd een 

drankje voor me halen. ‘Eerst zaaien, dan oogsten’, zegt ‘ie er later over. Omar opent een  

charmeoffensief en maakt verheugd het compliment dat ik ben mooi genoeg ben om het licht 

aan te laten. Ik wil alleen maar praten, zeg ik. ‘Okay, dan praten we eerst even’. Omar is 

zevenentwintig, maar ziet er jongensachtig uit. Hij vindt het leuk dat ik alles wil weten en 

vertelt honderduit. Overdag werkt hij op het strand; klanten ronselen voor een glassbottom 

boot. Niet echt een gouden baan, maar door deze daytime job doet hij wel veel contacten op 

voor het echte werk; de ladies. ‘Ben je echt for rent,’ vraag ik. Omar grijnst. ‘Zeker wel. En 

hoe! I work… 5, 6 hours in a row,’ zegt  ‘ie en het duurt even voor ik snap wat hij bedoelt. ‘Ik 

werk me in het zweet, ga door tot we natter zijn dan de zee. Echt! Ik geef me helemaal, when I 

make love it’s like a battlefield. I’m Bin Laden in bed!’  

En kinderachtig is hij ook niet. Hij doet alles. Omar buigt zich naar me toe. ‘I know what 

women want. You know;  I bow!’ Ik weet wat dit ‘buigen’ betekent en heb de neiging hem een 

complimentje te geven –goedzo! – want  de gangbare mening onder macho-Jamaicanen is dat 

een man niet likt. In de moderne reggae, die ook wel dancehall wordt genoemd, zijn er hele 

songs aan gewijd. Zo zingt Shabba Ranks; ‘jump around, show her you no bow’. Daar trekt 
Omar zich dus niks van aan. ‘First you lick it, then you stick it’, zegt  ‘ie met een broeierige 

blik.  

 

Ik vraag snel of hij iets over de vrouwen wil vertellen. Wat voor types zijn dat zoal? Omar 

klinkt professioneel; hij doet alle vrouwen. Mooi, lelijk, jong, oud. Dan laat ‘ie het licht 

gewoon uit. Hij heeft wel eens een dame van 61 jaar verwend, die hem er fors voor beloonde. 

‘Hoeveel?’ vraag ik. Omar grinnikt; ‘500 US dollar’. Ze kon hem wel opvreten; she loved me 



like cooked food. Net als ik informeer hoe zo’n transactie dan in zijn werk gaat, kijkt Omar 

opmerkzaam naar een middelbare, goed uitziende brunette die langs komt slenteren, 

beeldschone dread aan de hand. Omar sist; ‘I’ll show you’, en roept haar naam. Ze blijft staan, 

Omar loopt op haar toe, ze praten. Ik bekijk het op een afstandje. Omar geeft me tersluiks een 

knipoog en legt een arm rond de vrouw, die met een paar woorden haar beeldschone 

gezelschap wegstuurt. Even later komt Omar naar me toe, de brunette is een ‘date’ van twee 

jaar geleden. En, guess what, ze  wilde nog wel eens ‘met hem uit’. Alsjeblieft, stel me even 

voor, dring ik aan. Ik ben razend nieuwsgierig naar deze vrouw. Waarom doet ze dit? Ze kijkt 

weg als ik haar hand schud. Ik begin over Omar, duidelijk toch een onderwerp dat iets bij haar 

los moet maken. Ze geeuwt, maar weigert verder haar mond open te doen. Omar schijnt het 

nogal amusant te vinden, ‘Ze wil niet met je praten.’ De brunette geeft een rukje met haar 

hoofd. Omar: ‘Nou, we spreken elkaar nog wel. Je logeert toch in Kuyaba, wat is je 

kamernummer?’ Ik antwoord werktuigelijk. Omar wil weglopen, maar draait zich nog even 

om; ‘weet je trouwens wat mijn bijnaam is?’ Hij grijnst: ‘Roomservice’.  

 

Ik kijk rond. Er is geen vrouw meer alleen. Niet de drie jonge hoogblonde Amerikaanse 

meiden, die nog maar netgeleden giechelend het strand opkwamen, zelfs niet de twee wel zeer 

dikke vriendinnen, waarvan er één een bijna bolvormig lichaam heeft. Er heerst een vrolijke 

losse sfeer, er wordt gedanst op een Marleymedly.  

Ik zie nog wel mannelijke toeristen zonder ‘gezelschap’, alleen of in een groepje. Ik vraag me 

af waarom ze niet afstappen op de prachtige, schaars geklede Jamaicaanse meiden, die een 

beetje rondhangen. Ze dansen nauwelijks, maar hebben dan ook –in het zand!- torenhoge 

hakken aan. Pas als ik bij de bar hoor hoe een van hen met een klant onderhandelt, begrijp ik 

dat het prostituees zijn (later wordt het door een aantal mannen bevestigd. De regel blijkt: 

hoge hakken op het strand = hoer) Het is opmerkelijk hoe zakelijk de dames het aanpakken. 

Niks geen dansje, complimentje, biertje, maar gewoon je prijs noemen (minimaal J$1000 =  € 

22.50).  

 

Dat ook de mannen recht voor zijn raap kunnen zijn, merkte ik de volgende dag, toen ik in het 

voorbijgaan een flard van gesprek opving tussen een wat verkreukelde grijzende dame en een 

boomlange dread, die sprak ,‘My body don’t come cheap’. Het zag inderdaad prachtig uit.  

 

Langs de vloedlijn loop ik terug naar Kuyaba. Uit het duister blijven zich figuren losmaken 

die met uitgestoken hand op me toe komen. ‘Hello, I’m doctor Fabulous, an original 

rastaman… I can tell you all about rastafari’.  

Ik heb geen zin meer om te praten, al wil iedereen mijn friend wel zijn. Die nacht wordt er op 

de kamerdeur gebonsd. De nachtwaker wil weten of het klopt dat ik  bezoek verwacht, want 

er staat een jongen bij de ingang. Ik mompel dat ‘ie die maar moet wegsturen. De nachtwaker 

knikt tevreden, maar voor ik de deur sluit biedt hij nog even subtiel zijn diensten aan. 

  

Craig zit naast zijn tafel vol armbandjes, kettinkjes en rastapetten, te haken. Hij ziet er uit als 

een plaatje. Voor hem liggen drie mobieltjes. Ik wijs; ‘drie? Why?’ Hij lacht verlegen. Tja… 

Op deze wordt hij gebeld uit Amerika en op deze uit Italië. Hij pakt de gsm op en schudt 

ermee; ‘deze moet gaan rinkelen!’ Craig wacht al dagen tot de Italiaanse belt. Dat is namelijk 

een dame met geld, en hij is volkomen platzak. Ik vraag naar de Amerikaanse. Ja, Tammy belt 

bijna elke dag, maar aan haar kan hij niet vragen of ze geld overmaakt. Craig begint wat 

wazig te kijken als hij het over Tammy heeft. En al snel haalt hij de foto’s erbij. Ja, hij is dol 

op Tammy. Als die er niet was geweest, zat hij nu in Italië, want de Italiaanse wilde hem mee 

naar huis nemen. Craig draait aan de ringen om zijn ringvinger, één van zilver en één van 

goud. De vorige maand waren ze er vlak na elkaar. Droeg hij eerst de gouden ring van de 



Italiaanse, die hij wegstopte toen Tammy kwam. En toen kreeg hij van haar een zilveren ring. 

Nu draagt ‘ie ze alletwee maar. Hij kan ook niet kiezen. Hij kijkt weer naar de telefoon en 

zucht. Ik constateer dat Craig dus niet zo’n jongen is, die elke avond achter de toeristes 

aangaat. Daar moet hij erg om lachen. Natuurlijk doet ‘ie dat wel. ‘Dat hoort bij deze 

business. Je wilt wat verkopen, dus je bent aardig tegen de mensen. And then they start liking 

you…’ 

Nu ben ik in verwarring, maar Tammy dan? Craig gaat er voor zitten. ‘Wat moet ’s avonds  

dan doen? Als ik in mijn eentje in het donker over het strand loop, voel ik me zo rot dat ik 

toch weer uitga. En als je aardig bent tegen de meisjes, kopen ze wat van je. Het is gewoon 

deel van het werk. Ik moet hoe dan ook gewoon geld verdienen; by any means neccesary.’  

‘Vraag je om geld?’ Craig schudt zijn hoofd. ‘Meestal betalen ze je drankjes, je gaat met ze 

mee op tripjes dan houden ze je vrij. En soms krijg je iets nieuws, een telefoon, of geld voor 

de taxi. Kijk, ik ben geen gigolo. Ik zeg niet, leg maar 150 US dollar op het nachtkastje, zoals 

prostituees dat doen.’ 

Craig bijt op zijn nagels, zegt dan gejaagd; ‘Maar verder wil ik ook gewoon verliefd zijn en 

een leuke relatie hebben. Net als iedereen.’ 

‘Met Tammy of de Italiaanse?’ vraag ik. ‘Ze zijn alletwee sweet, maar Tammy… Hij maakt 

zijn zin niet af en verklaart: ‘De Italiaanse heeft geld.’ Hij kijkt naar het mobieltje. 

 

Omar vraagt of ik vanavond ook naar het concert bij The Buss ga, ‘dan kunnen we verder 

praten. Dat doe je toch zo graag?’ ‘O, kwam je dat vannacht doen?’ We lachen. Op een 

strandstoel vlakbij ligt een dame die Omar en mij geïnteresseerd bekijkt. Ik herken haar uit 

het hotel en loop naar haar toe. Susan uit Schotland is al een week in Negril. En ze heeft ook 

vriendje, die lijkt wel wat op die van mij. Ze doelt op Omar. ‘Vertel’, zeg ik. Krijg ik nu 

eindelijk een sappig verhaal te horen, van een wellustig vrouw die hier komt om de liefde te 

kopen? Susan kwebbelt; Rohan is zo leuk, en lief, en ook heel artistiek. Hij maakt 

houtsnijwerkjes die hij verkoopt. Hier op het strand? Susan knikt. Ze zag hem zitten en ze 

keken elkaar aan. Wham! Liefde op het eerste gezicht. Ik zeg het met net een ietsje te brede 

lach; ‘Ja, ja, dus het is echte liefde?’ Susan is gepikeerd.  

 

Vrouwen in Negril lijken in twee soorten te komen. Er is het door de wol geverfde type, die 

daadwerkelijk voor sex betaalt, maar daar toch niet openlijk voor wil uitkomen. De jongere, 

aantrekkelijke meiden denken gewoon dat ze een vakantieliefde beleven. Dat ze zo nu en dan 

wat voor hun vriendje betalen is logisch; zij zijn nu eenmaal toeristen die iets te besteden 

hebben, terwijl híj een hard slovende jongen is uit een land met een Derde Wereldeconomie. 

Susan zou beter moeten weten, voor een vrouw van in de dertig vind ik haar wel erg naïef. 

Alles wat ze over haar liefje Rohan vertelt, klinkt naar rent-a-dread. Zal ik het Omar vragen, 

wie die Rohan is? Of het een professional is, zoals hij, of een meer zoekende ziel als Craig?   

 

Laat maar, denk ik. Susan is net als ‘iedereen’ bij het gratis concert, op het strand bij The 

Buss. Blozend, met een intense glimlach rond haar mond en de arm van Rohan rond haar 

middel. Ook Craig is relaxed en heeft een tevreden blik. Ik vermoed dat de Italiaanse heeft 

gebeld. ‘Nee, juist niet. En ik denk dat ze ook niet meer belt. Dus de keuze is voor me 

gemaakt. Ik ga door met Tammy. Ik heb haar vanavond nog gesproken. We gaan misschien 

wel trouwen.’ 

  

Omar wipt ongedurig van het ene op het andere been, terwijl hij vertelt dat er verschillende 

‘seizoenen’ zijn, wat de dames betreft. Zo was het onlangs American season, want met 

springbreak komen veel studenten naar Negril. Daarna was het Italian season, en de Germans 



en Swiss komen er binnenkort weer aan. Als ik doorvraag; ‘Is er geen Dutch season?’ zucht 

Omar diep. Hij is moe, ‘nuff said’ genoeg gepraat. Hij wil dansen. Maar niet hier. 

 

Omar neemt me mee naar Love Boat, waar nauwelijks een toerist is. We waden een bad van 

snoeiharde, rauwe dancehall in. Mister G’s Old Crook klinkt uit de manshoge speakers. 

Nanananananah! Een mollig meisje in een piepklein pakje, waar haar borsten bijna uitvallen, 

zet haar handen tegen een van de pilaren rond de bar. Staand op haar tenen laat ze haar 

gestrekte lichaam vibreren alsof ze op een trilplaat in de sportschool staat. Ze blikt achterom 

naar een van de jongens op de dansvloer, laat even de pilaar los en geeft zichzelf met 

wenkende blik een klap op de kont. De knul schuift tegen haar fenomenale ass aan en begint 

te pompen en schuren en wrijven. Naast hen laat een meid zich op handen en voeten op de 

vloer vallen en schudt en trilt. Het duurt niet lang voor er een imposante hardbody bovenop 

haar klimt en een fantastisch partijtje droogneuken achterom weggeeft. Als de selector het 

allernieuwste riddim opzet, wordt de hele tent wild. Iedereen danst; zelfs in three- and 

foursomes stoten heupen, konten, kruizen, buiken en benen tegen elkaar. Omar pakt me beet 

en schurkt tegen me aan. Hij grijnst, ‘you feel it?’ Jawel, daar is ‘ie; de big bamboo!  

 


