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gay pornosterren golden in de jaren zeventig  
en tachtig als ware helden van een steeds zelf-
bewuster wordende subcultuur. hun bewonder-
de uiterlijk en imago waren een weer spiegeling 
van een nieuwe tijdgeest. winq |gk zet zeven 
prominente retrohunks op een rijtje.
tekst: gideon querido van frank

vintage 
pornosterren

1  peter berlin
Twee jaar na Casey 
Donovans val naar de top 
in Boys in the Sand ver-
scheen er een nieuwe 
pornoster aan de hemel: 
de Duitser Armin Hagen 
Freiherr von Hoyningen-
Huene, oftewel Peter 
Berlin (1942). Hij speel-
de de hoofdrol in de 
undergroundhit Nights in 
Black Leather (1973), een 
ode aan San Francisco 
uit de jaren zeventig. 
Het waren de dagen ná 
Stonewall en vóór het 
aidstijdperk, dagen die 
in het teken stonden van 
non-stop seks en wilde 
orgies in bath houses, ap-
partementen, kantoren, 
dakterrassen, steegjes 
en parken. Peter Berlin 
– hoogblond en altijd 
geil – werd het ultieme 
symbool van dit zorge-
loze tijdperk. Pornofilm 
That Boy (1974), waar 

3  chad douglas
Martin Cox (1957-1999) 
trok als mager Puerto Ri-
caans scharminkel begin 
jaren tachtig naar New 
York op zoek naar liefde, 
roem en geld. Zoals zo 
velen werd hij hustler en 
gogo-danser, maar echt 
een succes werd het al-
lemaal niet. Totdat hij zich 
transformeerde tot spier-
bonk, zijn naam veran-
derde in Chad Douglas en 
zich door Falcon Studios 
liet ontdekken als ultieme 
dekhengst. Porno maakte 
begin jaren tachtig een 
enorme opmars: dankzij 
videobanden en -re-
corders was porno voor 
iedereen op elk moment 
van de dag beschikbaar. 
In het licht van de opruk-
kende aidsepidemie was 
thuis voor de buis sowieso 
te verkiezen boven de 
gay adult movie theat-
res, waar veel anonieme 
seks plaatsvond. Chad 
(stoere kop, breedge-
schouderd, harig en met 
grote Magnum-snor) 
werd een beroemdheid 
in vele huiskamers. Hij 
werd neergezet als een 
dominante macho daddy; 
bottoms in die dagen wa-
ren blond, jongensachtig 
en onderdanig. Als spier-
bonk met een reusachtig 

2  sam dekker
We blijven nog even in 
de vroege jaren tachtig. 
Hij wordt de mooiste man 
uit die tijd genoemd, 
maar er is bar weinig 
bekend van COLT-pin-
up Sam Dekker. Wat 
we weten is dit: ergens 
begin jaren tachtig kwam 
Dekker de studio’s van 
COLT in Los Angeles 
binnenlopen en liet zich 
voor wat dollars naakt 
fotograferen. De studio 
dacht de jackpot binnen 
te hebben: Dekker had 
de kop én de billen van 
een Griekse god en zou 
de Zeus van de porno-
wereld worden. De mar-
ketingmachine van het 
pornobedrijf zette hem 
neer als een ‘echte man’ 
en dat was een goede 
zet. Van de wapperende 
lange haren van de 
hippies tot de nichterig-
heid van homorechten-
activisten, mannelijk 
ideaalbeeld van het 
voorbije decennium was 
ambiguïteit en andro-
gyniteit. Die tijd was 
voorbij en in de jaren 
tachtig begon een nieuw, 
ruw soort mannelijkheid 
te domineren. Volgens 
COLT hield Dekker dus 
van “all things rough and 

Berlin verantwoordelijk 
was voor regie, productie 
en de hoofdrol, werd even 
succesvol. Minstens zo 
beroemd als zijn twee 
films waren Berlins gefo-
tografeerde zelfportret-
ten: naakt in een studio 
of tijdens het cruisen 
in (zelfgemaakte) strak 
zittende kleding. De ho-
mogemeenschap smulde 
er van. Berlin werd beste 
vriendjes met Salvador 
Dalí en Rudolf Noerejev, 
ook klinkende namen als 
Robert Mapplethorpe, 
Tom of Finland en Andy 
Warhol waren idolaat 
van het sekssymbool en 
vereeuwigden hem in hun 
kunst. In 1980 trok Berlin 
zich plotseling terug uit 
het publieke leven.

Filmografie
1973:  Nights in  

Black Leather
1974: That Boy

lid hield hij zijn medespe-
lers tijdens de daad in de 
lucht en penetreerde hij 
busladingen schooljon-
gens genadeloos in elk 
denkbare positie. Pornos-
ter Scott O’Hara vertelt in 
zijn Autopornography dat 
Douglas in het echte leven 
verre van dominant was: 
“Regisseurs moesten uren 
op hem inpraten voordat 
hij zijn act als agressieve-
ling naar behoren kon 
opvoeren. Eigenlijk was 
hij dol op roddelen en 
zijn droom was een eigen 
kapsalon te openen”. Zo 
ver is het nooit gekomen. 
Condom awareness be-
stond nog niet en Douglas 
overleed, na meer dan 
een decennium in porno 
gewerkt te hebben, aan de 
gevolgen van aids.

Filmografie
1985: Below the Belt
1986: Tyger Tales
1987: Giant Splash Shots II
1987: Big Guns
1987:  Too Big for His 

Britches
1988: Spring Break
1988:  Spokes II:  

The Graduation
1989:  In Your Wildest 

Dreams
1989:  Manrammer:  

A Battle of Size
1989: Larger Than Life

rugged” en zijn gespier-
de mannelijke lichaam 
“was gebouwd voor 
lange dagen van hard 
werken, werk dat bloed, 
zweet en tranen kost en 
niet bestaat uit de laatste 
sportschoolroutines”. We 
zien Dekker op foto’s als 
cowboy, bouwvakker en 
atleet, alles aan hem is 
groot. De foto’s creëer-
den een hype, maar 
Dekker verdween net 
zo geheimzinnig als hij 

gekomen was. Wat is er 
met hem gebeurd? Er is 
niets over hem bekend, 
een obscure pornosite 
meldt dat hij allang dood 
en begraven is. Ook zijn 
foto’s, die sinds een jaar 
of wat online circuleren, 
zijn jarenlang verloren 
gewaand.

Geen filmografie:  
Dekker was vooral een 
no-underwear model 
voor magazines.

dekker had de kop én de billen van 
een griekse god en zou de zeus van 
de pornowereld worden.

HEET & 
RETRO



hayes praatte irritant lijzig en zijn geroemde ogen 
stonden uitdrukkingsloos.
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5   byron 
hawkwood

Met z’n snor, geföhnde 
Californisch-blonde 
haren en lachende open 
blik, is COLT-model 
Byron Hawkwood de 
verpersoonlijking van 
de onbekommerde jaren 
zeventig. Hij was popu-
lair in die tijd, maar er 
is nagenoeg niets meer 
over hem bekend. Het 
Amerikaanse pornobe-
drijf COLT herontdekte 
zijn fotoseries naar eigen 
zeggen een paar jaar 
geleden in een vergeten 
archief en gooide ze 
online in hun populaire 
retroreeks Flashback 
Friday. Tenminste, dat is 
het marketingpraatje van 
de studio. Want zo’n ver-
geten god, waar niemand 
meer iets van weet en die 
opeens zijn comeback 
maakt, is natuurlijk een 
natte droom op zich. Je 
kan van alles op Byron 

projecteren en dat is nou 
precies de essentie van 
porno. Slimme zet van 
die jongens van COLT.

Geen filmografie:  
Hawkwood figureerde 
alleen in educatieve 
magazines.

4  jeff stryker
Charles Casper Peyton 
(1962) maakte midden 
jaren tachtig onder de 
naam Jeff Stryker zijn 
debuut in een gay porno-
film. Hij werd direct een 
succes en dat had alles te 
maken met zijn kolos-
sale lid, dat niet alleen 
ontelbare keren in porno 
maar ook door Pierre et 
Gilles vereeuwigd werd 
(weliswaar bedekt door 
een gouden glitterbroek). 
Zijn lul is ook de eerste 
die model voor een dildo 
heeft gestaan. De ‘Jeff 
Stryker Cock and Bals’ 
is nog steeds een van de 
meest verkochte dildo’s 
ter wereld. Door z’n 
onbevangen houding en 
uitgesproken seksualiteit 
was Stryker midden jaren 
tachtig de held van de 
Amerikaanse homowe-
reld. Rosa von Praunheim 
regisseerde hem jaren 
later in de filmhuishit 
Can I Be Your Bratwurst, 
Please?, waar Stryker als 
uitgerangeerde pornos-
ter de draak met zichzelf 
steekt. Die nonchalante 
humor staat centraal in 
zijn imago, evenals zijn 
flexibiliteit. Want al snel 
begon Stryker ook in 
heteroporno te spelen. 
Dat klinkt vandaag de dag 
niet als opzienbarend, in 
de homofobe en gepo-
lariseerde jaren tachtig 
was zoiets not done. Maar 
Stryker zag er de lol wel 
van in en kwam ermee 
weg. Sterker nog: hij werd 
zowel in de homo- als in 

6  casey donovan
Pornografie is zo oud 
als de mensheid en op 
een van de allereerste 
beeldopnames, eind 
negentiende eeuw, is seks 
te zien. Maar het pornos-
ter-systeem zoals we het 
vandaag de dag kennen, 
stamt uit de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Alle 
gefotografeerde en ge-
filmde seksuele hande-
lingen vóór die periode 
werden uitgevoerd door 
anonieme acteurs. Tijdens 
de seksuele bevrijding 
en de homobeweging 
werd porno gezien als 
een daad van verzet tegen 
de burgerlijke orde; de 
acteurs werden de helden 
van de steeds zelfbewus-
ter wordende subcultuur. 
Een van de allereerste 
gay pornofilms was Boys 
in the Sand (1971), een 
hitsig drieluik vol man on 
man action op – hoe kan 
het ook anders – Fire Is-
land. Sinds de Stonewall-
rellen waren de tijden 
enorm veranderd: voor-
afgaand aan de première 
werd een grote nationale 
marketingcampagne op-
gezet met advertenties 
in The New York Times 

7   buck hayes 
a.k.a.  
rex morgan

Eenzelfde obscuur lot als 
Sam Dekker lijkt Buck 
Hayes beschoren te zijn. 
Ook hij maakte furore in 
de vroege jaren tachtig 
en ook hij lijkt van de 
aardbol verdwenen. Buck 
Hayes trok als puber 
van het platteland naar 
Californië en – net zoals 
Chad Douglas – verviel in 
prostitutie en armoe voor-

de hetero-pornowereld 
een ster. Porno maakt hij 
niet meer – hoewel zijn 
masturbatie-scenes uit 
Stryker 2000 lovende kri-
tieken kreeg – wel geeft 
hij af en toe soirees zoals A 
Sophisticated Evening with 
Jeff Stryker (2006). Daarin 
vertelt hij vol humor over 
zijn leven en carrière, 
zingt een countrynum-
mer van zijn album en als 
toegift doet hij een naakt-
dansje. Filmmaker John 
Waters noemde Stryker 
onlangs de Cary Grant 
van de pornowereld.

Filmografie
1986: Bigger Than Life
1987: Powerfull 2
1987: In Hot Pursuit
1987: The Look
1990: On the Rocks
1990: Just You & Me
1991: In Hot Pursuit
1991: Busted
1992: 10 Plus Volume 2
1992: 10 Plus
1994: The Tease
1995: Stryker Force
1995: J.S. Big Time
1996: Santa’s Cummin’!
1997:  Jeff Stryker’s  

Underground
1998:  Powertool: Tenth  

Anniversary Edition
2000: Stryker
2001:  Jeff Stryker Does 

Hard Time 

en Variety, de film ging 
in première in een grote 
bioscoop in Manhattan 
en stond maanden garant 
voor uitverkochte zalen. 
Variety jubelde: “There 
are no more closets!” De 
hoogblonde hoofdrol-
speler Casey Donovan 
(1943-1987) werd een 
instant-icoon en een van 
de grootste pornosterren 
(en escorts) uit zijn tijd. 
Ask Casey, zijn rubriek in 
het gay tijdschrift Stallion, 
geeft een boeiend en 
hilarisch beeld van het 
homoleven vóór het aids-
tijdperk. Zijn wens, een 
carrière in de mainstream 
filmindustrie, is nooit 
uitgekomen, maar Ingrid 
Bergman zei ooit dat hij 
net zoveel charisma als 
Robert Redford had. Do-
novan stierf op 43-jarige 
leeftijd aan de gevolgen 
van aids. 

Filmografie
1971: Boys in the Sand
1973: The Back Row
1974: Score
1982: L.A. Tool & Die
1983:  The Other Side of 

Aspen
1984: Boys in the Sand II
1985: Inevitable Love

dat hij ontdekt werd door 
Falcon. Verder is er weinig 
over hem bekend en dat 
is best vreemd aangezien 
Hayes toch wel een van de 
grootste sterren van zowel 
Falcon Studios als COLT 
was. Falcon was in die da-
gen de grootse producent 
van pornofilms, COLT 
distribueerde (naakt)
foto’s aan seksblaadjes. 
Buck Hayes a.k.a. Rex 
Morgan was groot, ge-
spierd en werd geroemd 
om zijn blonde lokken en 
piercing eyes. Ondanks 
zijn fraai gespierde billen 
was hij in zijn films top. 
Maar een macho was hij 
niet bepaald: in de films 
praat hij irritant lijzig en 
zijn geroemde ogen staan 
uitdrukkingsloos, zelfs 
wanneer hij klaarkomt. 
Maar het leuke aan die 

films is het enorme ver-
schil met hedendaagse 
online porno. Er zit een 
verhaal in die de kijker uit 
die tijd waarschijnlijk niet 
onberoerd liet: jongeman 
trekt naar grote stad, 
voelt zich verloren (heeft 
veel seks), worstelt met 
zichzelf, komt uit de kast 
(heeft veel seks), wordt 
verliefd (heeft veel seks), 
eind goed al goed. Toch 
jammer dat we niet weten 
hoe het in het echte leven 
met Hayes is afgelopen. 

Filmografie
1985: Hunk
1985: Faces 
1985: Therapy
1986: Leather: Hot Shots 5
1987:  Hot Rods: Young and 

the Hung 2
1988:  Full Load:  

Maximum Oversize


