IRLS
en

I

n d e esc

0

rt

Bezint eer gij begin!!!!
Waar haal je een goede escortorganisatie vandaan? In
dczc bcsJoten vorm kom.ie zelden collega's tegen. i\ls jc
ze al tcgcnkomt, is het omdat je samen naar cen klant
toegaat die bijvoorbeeld am een trio heen gevraagd. Een
kans om crvaringen uit te wisse1en heb.ie niet. In de auto
zit de chauffeur van het buro erbij ofJe benl bi.i de klan!.
Jiet echt een gelegenheid am Ie vergadercn! k zLlI dus
oral op je eigen ervaringen mocten afgaan. Hanteer
daarbij altijd je cigen grell/.en, waar die oak liggen, als
de eoige waarhcid. Als je ergens <lan twijfell, bcsluit dan
m het niet te doen. Twijfel is vaak het rcsullaal van de
tweestrijd tussell je gevoeJ en.ie verstand. Je gevoel zegt
I er iets oiet plujs is, terwijl je verstand Legt dat er
", __ 0 reden is 101. argwaan. Je hocft geen redencn Ie heh
n of Ie gevcn; noc~ aan jczel f, l10ch aan 0cn 0

\vas die voor haar onderhandelt bij de aankoop van ecn
kantoorpand. 'Dezc week lukt niet'. zegt Carolien, 'cn
volgende week heb ik l11'n accountant op bezoek. 's
Avonds? Volle agenda.' Call girls. Je belt, geeft je credil
cardnummer en jc kunt de avond van je leven hebben.
Tenminste, als jc van de vele telefoonnummers die on
der 'escort' in de krantcn slaan nog het kafvan het koren
kunt scheiden. Want, '10 stell \1artin van del' Slikke (40)
van Valentine Escort: 'lcdcre gek kan zijn escortbedrij f
je beginnen. papieren hcb je niet nodig. Je neemt ecn
meisje. een gsm mel prepaid sim-card, een lweedehands
Daihatsu op naam van een zwager of junk om de belas
ling te omzeilen en .ie zct ccn advertentie in de krant.
Dumptarieven van fI25.- <i fI50.- per uur zijn bij dat
soort types niet ongewoon. Velcn denken dat ze zo in bu
siness zijn. Ik raad het iederccn af. want met mindel' dan
een miljoen kun je bctcr in ccn andere branche inves
teren.' Van del' Slikke beantwoordt in niels aan het ste
reotype beeld dat je van een escort-directeur zou kunnen
hebben. Trendy kort kapsel, zwart 3-delig designer
kostuum. zachtgevooisde slem. Hij kiest zijn w'oorden
welovenvogen, artieulcert nauwleltend en gesticuleert
subtielmet zijn \vijsvinger 0111 bepaalde woorden kraeht
bij te zetten. Van del' Slikkc dool'spekt zijn zinnen met
woorden als elienten, fisealisten en juridisehe adviseurs.
jargon dat geenszins detoncert in Roberto 's, het zaken
restaurant in hel Amsterdamse Hilton waal' we hebben
afgesproken. De kruidcnierszoon uit Texel vond zijn
studie regisler-accountancy tc saai en zocht op zijn
vijfentwintigste het avontuur op in Amsterdam, waar hij
cen priveclub opende. 'De cerstc dag dLlt ik achtcr de bar
stand was supergeil'. aldus l'vlartin. 's Avonds was cr wat
handwerk voor nodig om dc opwinding te tel11pcren.
Vanaf dag t\vee heb ik mc altijd hcel zakclijk opgesteld
in de venveninduslrie, andel'S bcn jc verloren. ?\iatuurlijk
is het moeilijk 0111 van de verbodcn vruchlen af te blij
ven, maar het lukt me gocd.' Anno 1999 vermeldt zijn
visitekaartje chief executive officcr van ccn holding
waarin meerdere escortburcaus zijn ondcrgcbraeht. Mar
tin is verantwoordelijk voor de fiscaal-juridisehe taken.
zijn vrouw Angelique is direeleur. 'Dc werkmaalsehap
pijen van die holding doen in consultancy', zegt hij
zach!. '\"ie bemiddelen in het leggen van persoonli.ike
contacten hlssen een client en een eallgirl. Nict dat we
deze vorm als dekmantel hebben genomen, we hebben al
die b.v.'s juist om de geldstrol11cn doorziehtig te maken
voor de belastingdienst. Ons rcclamebudget beslaat al
een halfmiljoen. dat kunje niet vcrdoezelcn voor de fis
cus. Daarom hebben we. nel Loals Yah YUI11, duidelijke
afspraken met de fiscus gemaakt, wat voor 70wel de da
mes als voor ons een enonn sucees is. \Ve zijn dan ook
een van de meesl open bedrijven in de verweninduslrie.
Dc clienl krijgt een keurige consultancy-nota geprescn
teerd waardoor er bij niemand binncn zijn bedri.i r het
vcrmoeden rijsl dat hij de kosten van cen prostituee de
cla-reert. 'Bovendien·. legt Martin uit. 'is de nota '10 fis
caal aftrekbaar'. De top uit de callgirl-bcdrijfstak hcefi
enkele jaren geleden afspraken gemaakl met de fiscus.
nallat slaalssecrelaris Vermeend van Financicn opcnhcid
ciste van de seksinduslrie en artikel 250bis van het 4D
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klant, noch aall cen exploitant. Blj tWijfcl is hel NEE.
Als je op :loek gaat naar ccn escortburo kan je je lalen
informcren bij Dc Rode Draad en bij het Prostitulic In
formatie C~llrrLlIll. Je kunt de Goudcn Gids raadplegen,
het internet, de krant, of het gewonc telefoonboek.
Voor je in d~ tekfoon kruipt, kunje al eellS opIctten wel
ke escortbedrijvcn je in mecrdere media (Gouden (;ids,
telcfoonboek, kranL.) tegcnkomt. Oit kan een idicatie
7.ijn van hoe groot ell gevesligd hel huro is. Wat natuur
Jijk nag niets zegt over de werksiruatie van de vrouwen.

Wat zegt de advertentie over het
escortburo?
Let oak op de tekst en de uitstraJing van de advcrtenties.
Riehlcn 7.e 'lich vooral of uitsluitend op de klantcn door
bijvoorbeeld 'gcwillige en hete meisjes' 'Ian Ie pnJZen of
proben:n ze oak prostituees te werven met hun advcrten
tic'! In de Gouden Girls worden daarvoor trefwoorden als
'teamwork' en 'we' gcbruikl. Sommigc buro's die zich
met hun advertentie oak op de escorts zelf richten. pro
beren dat wat ze ermee uitstralen ook waar te maken in
hun werkwi.Jze. Ze organiseren gelegenheden (een cten
tje, er:n zelfverdedigingscursus, ... ) waarop de callgirls
clkaar kllnnen ontmoeten en hUll werkervaringen kun
nen uirwisselcn Fen slimme werkwijzc. Door 'open
kaarl' Ie spclen hebben vrouwen vertrouwen in het buro,
voekn 7.C zich erkend en gcw'-Iardecrd III hun werk en
door de band die onderling ontstaal (want \Vaar moet je
heen om over hel werk Ie praten), kun .ie werkelijk van
'Ieamwork' spreken. De
sckswersters zijn zo meer
bereid 0111 'If en toe aJ eens
in te vallen voor elkaar.
Bij buro's die zieh louter
richten op het tcvreden stel
len van klantcn, komt het
nogal eens voor dat vrou
wen ge'intimideerd worden
om zich toch maar aan te
melden. 'Bij ons moet je
ten minsle vier /lachten per
week bcschikbaar zijn',
wordt er bij het inlake ge··
sprek al gelegd; of: 'Als Je
nu niet gaat, hoef JC nooit
meer op werk te rekenen',
wordt er gedreigd. Bij een
dergcJijke werkwijze hoef
je je natullrl ijk \liet neer te
leggen. I kl buro beeCl .iou
meer nodig dan jij hen. Im
mers, 'lIs ze geen vrouwen
hebbcn, kunncn ze ook
geen kJantcn bed ienen.
Meestal is in discussie gaan
met h.el buro zinloos. Zeg
dat 1e uil hun bestand ge

~chrapt wilt wordell r.n meld.W aao hij cen andere ~scort
service. Leg hij het nieuwe buro lIit waarom.ie bij het
vorigc bent opgestapt. Dan welcn 7.ij alvast dat ze Jus
11 iel zo met je kunnen omgaan, omdal ze je anders weer
snel k wiit taken.
Het is wei even oplettcn wanncer jc je voor 't eel's! gaat
aanmclden bij cen est:Ortburo of wanneer je van buro
wisselt. Een aanlal escorlburo's voert tegelijkertijd vcr
schillcnde bedrijfsnamen. Zo kan het voorkomcn dat een
hele pngina met versehillende advertenlies in de Gouden
Cids door een en dezelfde eigeoaar bctaald is. Soms
hanleren ze per bedrijfsnaam een ietwat versehillendc
vonn van werken. Meer in hel oog spl1ngcnd zijn de ver
schillcnde prijzen die gcYoerd worden. Dllar hoefje als
callgirl niet altijd wat van te merken. Je krijgt gewoon
uilbclaald, hel bedrag wal mel jOll per uur is overeen
gekomen, ICrwl)1 de ene klant missehic:n 1200,- per lim.
heen bemald en de andere klan!, die een and~r Gummer
(bcdrij I) belde, muar wei bij dezcJfdc orgunisatie terecht
kwam, missehien 1500,- per L1l1r !leef! belaald.

Hoe komt het buro over aan de
te!efoon?
Wanneer je de advertenties bebt doorgenomen, kun je er
al eens een aantal ull selccrercn die.ic gaat bellen. Het is
de bedocling dat je L1it dil 'bdrondje' inforrnatie krijgl
waaruit je kunl besilliten of je liberhaupl will gilan wer
ken als ellllgirl. ls het antwoord op die vraag 'ja', dan
pas is het de vraag: welk buro kies ik? Bereid je dus
goed voor op de lelefoongesprekken die je gaat voeren,
Nid aileen zal jc l.e1f genocg informatie moeten inwin
nen 0111 tot besillilcn Ie komen. je maakt met.ie lelefoon
tje ook reeds een eerSle indnlk over jezelf bij het buro.
Zorg cr dus voor dat ze je serieLls nemcn. llet is netj~s
om jczelf ecrst voor Ie steUen, maar dat hoeft niet persc
onder je cigcn naam. Je aehtcrnaam hod) al he/cmaal
oid. Ver7.in van te voren een werknaam, 'lIs je dal prel
tiger vino!. Vraag in cerste instantie of hI.:! buro nog
nieuwe vrouwen in haar hestand upnecml. Sommige es
cort-service!'> zeggen namdijk 'II van voldocnde escorts
voofzicn te zijn Is da! het geval, dan hceft het niel zo
vee! nUl am nag door Ie vrag~n. Vaak zijn buro's terug
houdend met informatie bij een ecrSlc lclcfonische kcn
nismaking. Als ze gcen behoeftc hebhen flan nieuwe
3llnmcldingen, hebben ze er geen hclang bij om je te
voor:r,icn van info. Probeer hel dan gewoon bij het vol
gcndc bedrijf van je keuzc. In buro's die wei gelnteres
seerd zijn III nieuwc aanmeldingen, maar weinig of geen
info WIllen gc"cn aan de tclcfoon, klln je niet 20 veel
vcrtrollwen hebben. Waarom kunnen ze niel gewoon
veltellcn waar hel op staal') Laul je in. dal opzicht dan
ook niels wijsmaken! Escort is prostilulic: klanten beta
len voor seks. Verhalen over 'Dinner Dales', waarbij
vrouwen aileen maar uit elen gaan met kJanten en hier
voor dik betaald /.oudcn krijgen, berusten grotcndeels op
fanlasie. Een enkclc keer komt hel weI cens vaor dat cen
klanl niets anders wil dan aandacht en geze1schap. 4D

beeld Parijs, die daar een week vakantie vicrcn en tus
sendoor wat werken. Logistiek is hel voor ons oak mak
kelijker en aantrckkelijker om een vrouw naar. zeg, Lon
den Ie sturen dan naar Roennond. Haar tickets. vervoer
van vleigveld naar hotel... allcs regelcn we, wat doorb
erekend wordt aan de e1ient.·
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Dc vrou\ven die voor het bedrijfvan van del' Slikke wer
ken. zijn zelfstandig ondernccmster die als 'hostess'
staan ingeschreven bij de belastindiensl. Ecn gedcelte
van deze hoslesses is aClicf in \val van dcr Slikke de ere
divisie van de escort noemt. . \Vaar ik mce bezig ben,
kun je vergclijkcn met een modellenbllreau. Fen model
dal voor een opdraehlgever naar een laealic aft'cist. haar
kunslje doet en vertrekt. On7c wi is die van bemiddc
ling. persoonlijkc feedback.'
Ik vraag Martin wal ik me bij de cseorl-eredivisie moet
voorslellen. 'We berekenen tarieven van j 375.- per uur.
Uk \olgend llur kost /325.-. Dan praal je over de abso
IUlc eersledivisie. We hebben ook de ere-divisie. dames
die voornamelijk in het buitenland werken. Kost /1200.
\'oor de cerste twee llur. /500.- voor elk Ullr daarop,
maar de dames worden voarnamelijk llitgezonden voor
minimaal 12 of 24 um. Bij die eerste prijs zijn eommis
sie en transport inclusief. Het is nel als in het vactbal.
waarin de cerste divisie gebruikt wordt als kweekvijver
voor spelers am door te stromen naar de eredivisie. \1ijn
vrOllW Angelique LOrgt daarbij als direcleur voor het
screenen van de dames. vertelt hen dat het niet aIleen
dinner is, maar ook date. ze brengl Le do \ & donI's bij,
zodal ze heel goed weten wat ze kllnnen verwachten.'
Over de sollicitatieproeedllre kan Martin kort zijn: '\Ve
zien vaak al op 't ecrste oog of cen vrollW geschikt is
voor dil werk. Ze hoeft niel oogverblindend mooi te zijn.
ze moet wei looks en een soort charisma hebben. Ik ver
lei ze allijd dat het geld heel aantrckkelijk is. maar dat er
oak hard voor gewerkl moel worden. Vaak blijkl dat het
nict aileen het geld is waar die dames voor gaan. Luxe
en geld wegen niel zo zwaar als avol1tllllr en scks. Of ik
snel doorhcb of LC gesehikt is als callgirl? NOll. ik Lal je
wat \crtellen.' \1arlin neemt een slokje van zijn bronwa
IeI' en buigt zich cen beetje naar mij toe .. Er zijn eh ... be
paalde dames die als eallgirl geboren zijn. Er zijn er
sommige die kllnncn cr niets van. anderen groeien er
weer in en krijgen door ervaring een bepaalde status.'
1\vaaltl1Ondcrd gulden voor de twee Ulll'. het blijkt pea
nuts Ie Lijn voor de velc zakenmannen die hel nllmmcr
van van del' Slikkes bureall kcnnen. ;,,'Iogen zij voor dil
lopbedrag nu ook lopseks vcrwachtcJ\·.' '.Ie be- 0

m .Iek

I.i~hf

' 17

Echter, dcze siluaties doen zich slechts bij uitzondering
voor. Escortbtlro's die je bij cerste kennismaking vertel
len dat sek~ bjj uitzondering voorkomt en dat je sleelns
'uit eten' hoeH, kun je schrappcn van jc lijst. Hun ver
haal klinkt misschien aanlokkclijker dan dat van buro's
waar ze je recht-toe-recht-aan vertellen dat het 0111 seks
gaat. Aileen: het is niet waar! Het is slechts eeo tactiek
om je over te balen je in te schrijven.
Een van je eerste vragen aan de escortbedrijven die je
gaat bellen, kan zijn: 'Wat kan ik van jllllie verwachten
en wat verwachten jullie van mij?' In buro's die deze
vraag openlijk en direkt beantwoorden, kun je meer ver
trOllwen hebben. Een beetje serieus buro zal jou vervol
gens niel meteen aan haae bestand willen tocvoegen. Bu
1'0'5 die mctcen je gegevens willen opnemen, kun je
schrappen. Niet aileen zitten ze erg omhoog (wat op zich
al een teken aan de wand is), ze zijn uiet in de vrollwen
ge'interesseerd, maar ook niel in de k1anten. Hoe kunnen
ze weteo wic ze Daar een klanl sturen als ze je nog nooit
onlmoet hebben? Het prettigst is het als je iemand aan de
telefoon treft die zelf weekt of gcwerkt heeft (als call
girl). Zij kan je ook voorzien van info over de illhoude
lijke kant van het vak. Bij een goed bum nemen ze uit
gebrejd de tijd om je voor te Iichten. Ze willen immers
clat er correct en solidair met elkaar gewerkt wordt. Bij
voorbeeld dat er standaard van te VOl'en wordt afgere
kend en dat condoomgebruik vanzelfsprekend is. Door
vrOllwen bij een eersle telefoongesprek reeds goed te in
fonneren over het rei len en zeilen van het bcdrijf en van
het vak, hebben klantcn minder de kans de escorts tegen
c1kaar lIit Ie spelen; bijvool'beeld door te bewercn dat het
bij Marielje wei altijd zonder condoom kan. Jij weet ge
WOOI1 dal dat niet waar is. Een aoder voordeel van eeo
standaard wcrkwijze is dat klanten ook weten waar ze
aan toe zijn. Zo krijgt her buro een goede naam.

De verdiensten.
Je klint bij dit eerste gesprek
ook reeds infonneren naar
de verdienSlen. Bijna aile
buro's werken op basis van
een verdeclsleutel; bijvoor
beeld 50/50. Het bllro en jij
krijgen iedcr de helt van wat
de klant, meestal per lIur, be
taalt. Je kunt voor jezelf be
palen dat jij niet onder die
50% wilt gaan ziuen (eeo
aantal buro's werkt op basis
van 60/40% of zelfs van
70/30%!). Maar je kunt ook
uitgaan van een minimum
bedrag wat je per ullr wilt
verdienen. Bij de meeste bu
ro's liggen de illkomslen vall
de prostilllees rond de
1100,- per uur. Sommige bu
ro's beta len meer:' 1125,- per

uur. tol /200,- per uur., maar er zijn er ook die maar
/50,- per uur. betalcn. Trek ook hier je eigen grens. lIe
den ten dage is het raadzaam om niet onder de /125,- per
te gaan zittell. In principe is dit bedrag eigcnlijk te
hag. Aile risico's en belastingen meegerekcnd, zouden
prostituee.s /300.- per uur. moetcn rekencn. Want nan dat
one llllTlje,wal je mct cen klant doorbrcngL, heb je veel
meer werk. De Yoorbereiding - je (uiterlijke) Ycrzorging,
je reistijd - maar ook jc bockhouding, enz, ... Bovendien
moet je er ook rekeninB mce houdcn dat je yoor veel
meer uren beschikbaar bt:nl len wacht op werk) dan dat
Je feitclijk met een klant bezig ben!. Call-girl-carrieres,
zij 1]- vergel ijkbaar met die van bljvoorbccld topsporters
of modellen - doorgaalls relatiefkorl. Cok di! moet in de
ycrdiensten verrekcnd ",'"orden.
E!' zit nog een 'tricky' kantjc aan die vcrdiell~len. Veel
exploitanten komen met het verhaal dat Je /125,- per
uur. verdient. maar daarvan krijgje er maar /LOO,-. De
overige /25,- zouden 7.:ij n:serveren Yoor jOllW beJasting
afdracht. Het is natuurlijk prcttig wanneer dit "001' jou
geregeld word!. Ware het nie! dat jij niet officieel 'in
(Ioon)dienst' benl bij hen en zij oiet ofriciecl jouw
'werkgever' zijn. Als dit wei het geval 'lOU :l:ljn, dan 7.0U
den zij jl~ oak moelen doorbelalen bij zieklc en bij 7.Wan
eerschap, dan Louden ze je ook vakantiegeld moctcn
uilbctalcn, enz... Ze zijn dus niet jouw 'baas' en ze ho
ren je dan oak niet te vertellen wanneer en hoc lang jij
moet wcrkel1, Ze horell je geen klanlen op Ie dringen die
jij met wilt en ze horen niet.ie boekhouding bij te hou
den. Mocht je je op dit gebied onbeholpen voelen, zoek
dan zelf een boekhoudcr. Spreek met het burG af dal.ie
zelf zorgdraagt voor je eigen belastingaangifte - want zo
hoort hel oak - en spreek af dat ze je die /125,- per UUf.
toch Illaar volledig uitbetalen. De voordelen van het zelf
rcgelell zijn grater dan dat hel 'weI zo makkelijk' is als
het bura dit voorje doet. Een aamal buIO's zegt een deal
Ie hcbben gesloten met de belastingdiens!. Ze beweren
anoniem voor jou te betalen. Het idee is prenig. maar
hoe gajij bewijzel1 reeds betaald te hebbcn, alsje wordt
aangeslagcn? Dc betaling i~ immel'S anonl(:m gedaan.
dus jc heht 'geen poot 0111 or te staan'. Bovendien, kun
je niet zo maar wcg bij het buro wanneer.i ij dat wi It. Hoe
wee! je - al:; jc zo maar ergens in het jaar opslapt - ofje
'belastingafdraeht' nag wei eerceeld wordl? Zorg er dus
voor dat je op dit gebied nie!. aflwnk:eJijk wordt van de
exploitant en regel je financ.ien zelf1 1.0 kun je altijd
klanten weigeren wanneer jij dat nodig vindt en kun je,
als je wilt stoppen met het werk or wilt wisselen van
buro, altijd weg.
Ulir.

De kosten.
Een niet onbelangrijke vraag is ofhe( hlJl'o kledingvoor
schrift.en hanleer!. Hel is l10rmaal dat een bura van .ie
eist dat je fris gewassen en neljes uitziend naar een klanl
gaal.. Sonunige escortbedrijven gaan echter heel Vel' in
hun eisen op dit gcbied. Ze voeren "Iandaard voorschrif
ten op het gebied van de kleding dH~ je aan hebl en leg
gen ook nog eens een checklist aan van kleding en Q

spullen/altributen die je muet mcencmCll. Ze schrijven
voor: een lingerie-sct mel jarretellen, kouscn, pumps,
een (koker)rok boven de knie, een blollZC. sicraden, een
l(lng~ jas 101 halverwege de hil, make lip, nagellak. Op
de chctkllst staan O.H. een beautycase, make-up, nagd
lak, een fOhn, cen nachlgcwaad, een dildo, cnz. Dc aan
schafkoslen l.ijn, weI te verstaan, voor jou! Die kosten
komen al sn~1 boven de /2000,- uit. Slim van het escort
bedrijf: niel aileen kunnen ze erVan op aan datje cr \lil
llet zoals hierboven omschn:vcn, ze kunnen er oak van
op aan dal jc best een poosje voor ze zult werkcn. Jm
mcrs: je wi II je geld tcrug
verdicnen. Oat bctekcnt
dus ten minsle 20 klanlen
voor een Uuf, om aileen
nag maar uit de koslen le
komen!
Er zijn natuurl ijk oak es
cortbedrijven die vinden
dal een spijkerbroek niel
kan, maar verdeI' weinig ei
sen stellen. Kijk dus maar
wat je nog in je garderobe
hebl, voordal je aan on
nodige invesleringen be
gin!. Bewaar van de inves
leringen die je wei nodig
acht de (BTW-)bonnen. Je
(boekhouder) kan ze verre
kenen met je inkomsten. Je
hoefl dan over dit bedrag
geen belastingen te beta
len.

Een carriere ats
callgirl?
Hou het initialicf zo veel mogelijk in eigen hand: maak
nog geen afspraken voor een kennismakingsgesprek tOl
.ic aile buro's hebl gesproken die je geselecteerd had.
Schrijf desnoods na ieder eerste telefoongesprek op wal
de belangrijkste punten waren. Zo kun je de escorlbe
drijven vergelijken met elkaar en met je eigen grenzcn
en voorwaarden.
Op dit punt vallen veel buJ"O's af en blijft er slechts ecn
klein nantal over, waar je meer van wilt weten. Blijft er
geen een over, dan weet je waarschijnlijk weI dat je dit
werk niel wilt doen. Begin er dan ook niet aan! Over
weeg een andere vorm van prostitutie of een totaal ander
yak. Kan je geen keuze maken omdat je ze allemaal wei
best vindt. begin er dan aJ helemaal niet aan! He! bete
kent dat het je niet duidelijk is waar jouw grenzen Jig
gen. Misschien weet je nog niel 20 goed wat je wilt. Dat
is niet erg. Maar i:n dit yak moet je wei weten wat je al
leszins niet wilt. Dat is iets wat je niet moel gaan uitzoe
ken als je reeds mel een klant bent. Dan 'NOrdt je estort
episode sJechls een pijolijke ervaring. Stel in dit geval je
keuze nag een tijdje uil. Heb je dringend (vee!) ~eld

nodig? Dcnk dan niet meteen aan prostitutic als de enige
uitweg, maar i'ie de dringende behoeftc "an (veel) geld
£lis cen symptoom en niet als cen probleem. Misschiell
bell je ver~laafd (drugs, gokken, kopen, relatie,... )'! Ga
dan n"al' de instantics die zieh riehten op verslavings
mrg. Misst.hiCIl hccft jc vriend schuldcn (gelllaakt)?
Vraag jezelf dan af of jewel zo 'n goede rei atie hebt, a Is
jij voor die schuldcn moet opdraaien. Je kunt de relatie
verbrcken. Missehicn draai je mee op voor de sehulden
van je (ex-)echtgcnoot. Ga naar dc Sociale Dienst, of
zoeJ< andcre (ovcrhcids-)instantics die je kunnen advisc
reno WCt"$ mCI betrekl< ing tot pros1itutic te allen lijde eer
lijk tegen jczclf en seha.am je ojet voor jc problemen. le
doreen begaat wei eens een blunder. Zoek de hulp die je
llodig hobt. Prostitutie is nict ceo rnakkelijke manier am
soel veel geld mee te verdicncn. Het is een specialistiseh
vale Je hcb! mime werkcrvaring llodig om de 'kneepjes'
Ie beheersen.

Het intake-gesprek.
Wanneer er na de eerste telefoongcsprekkL:n hooguil vier
it vij r escortbedrijven overbJ ij yen met wi e.ie eventueel in

zee wilt gaan, dan kun je ertoe overgaan om een afspraak
met ze te maken voor een intake-gcsprek. Soms vmagt
het cscortburo je am voor het intakc-gesprek langs Ie
komen op k:3ntoOT. Maar daar van een offieiele vestiging
vaak geen sprake is - de eigenaar nceft meestal gewoon
cen teletoonaansluiling in !luis cn schakelt desnoods de
lijn door naar een telefoniste, die ook thuis zit - vragen
ze ofze bij jou mogen langskomen. Alsje dat illet prcnig
vindt, stel dan voor om elders - bijvoorbeeld in een cafe
- af te spreken. Bederll< wei da1 je in cen eafe minder
privacy hebt. Terwijl het toch van belang is dat je
openhartig kllnt praten en al je vragen klint str.llcn. IIet
inlake-gesprek biedl het buro de kans om een indruk Ie
krijgen van jou. Zorg er daarom voor dat je cr verL-orgd
uitziel en dal je huis £Ian kanl is. Dan hoefje je claar al
niet onzelfzeker over Ie voelen. Je hoeft. je sowieso
ncrgens zenuwachtig over Ie maken: hel is geen 501
lici1atie-gesprek! Jij gaat claar geld verdienen, maar zij
vcrdiencn ook genocg aan jou. He! moel een wisselwer
king zijn en geen afhankelijkheidsrelatie. Het intake-ge
sprek is ook cell kan~ voor jou om je indruk van hel bu
ro scherper Ie slellen. ZCI dus jc voeisprietell uil en ga £If
op je inrui"tie.
Tijdens dit gesprek kun je dieper ingaan op de inhoude
lijke kanten van het yak.
Je zou kunnen vragen om advies over hoe je legen je
klant beginl over het geld. Je hall vragen welke seksue
Ie handclingen gangbaai zijn in de esort-service en wel
ke de klanl niet van je hoeft te verwaehten. Misschien
wilje weten hoe te handelen in geval van conllielen mel
cen klanl of misschicn wil je weten hoe je conllicten
kunt vennijden ofvoorkomen. zonder het doen van con
sessies.
Bedenk van Ie voren walJc allemaal wilt welen en neem
de tijd om jc vragen te stcllen en beantwoord Ie krijgen.
Ncmen zij ook die tijd of vlnden :/,e dal jc <mO(~i· 4D

Iijk' doetlbent'! Mochten ze dat vinden, laat ze dan in de
stront zakken. Als je aan cen vak wilt beginnen waarbij
persoonlijke grenzen moeilijk te bewaken zijn en seksuele
intimidatie schel'ing en inslag is, is het niet meel' dan nor
maal dal je eel'st het naadje van de kous wilt weten. cen
opleidmg bestaat (nog) niet voor escortwerk. Je bent dus
genoodzaakt Dill door ervaring wijs te worden. Dun kan je
er maar betel' voor zorgen dat dit gcen al te nare ervaringen
worden.
Mocht hel zo zijn dat de 'afgezant' van het buro je geen
antwoOJd op je vragen kan geven omdat - in dit geval
meestal hij - het eenvoudigweg niet weet, schrap dan oak
dil buro van je lijst. Als ze geen verstand hebben van het
vak, hoc kunnen ze dan 'goede' klanten voor je bcmidde
len? Dc kilns dat je bij een dronken, of anderszin~ erg ver
vdende, klant terecht komt wordt hierdoor alweer groteI'.
Let dus op dat diegene die bemiddelt tussen klant en pros
tituee iemand is met verstand van zaken. VnJag tijdens hel
intake-gesprek naar de achtergrond en ervaringen van de
ldefonist(c), Bij voorkeur is dit iemand die M1'llime erva
ring heen als relefollist(e) bij ceo escortouro, Of is het ie
mand die /;elf sekswerker is (geweesl). Lo iemand moet
immel'S heschikken over een goed onlwikkclde intu"itie en
mensenkenni~. Zij/hij moet het vermogen hebben om in te
sehatten of de klant vaol' \Vie hijlzij bemiddell iemand is
met respect, of dal het icmand is die .lou ziet als 'een hoer'
met wie hij alles kan en mag omdat 'ie toch betaald heen?
De leJcfonisl(e) kan naluurlijk al eens eell inschaningsfou
tje maken, Jat is menselijk, lUaar \-vanneer blijkt dat de
helft van de klauten bij wie je terecbt komt, geen ,respecl
aan de dag legt, dan kan je maar betel' snel opstappen biJ
het hetreff'ende buro. /-Iet bedrijf zelf heeft dan oak niet
veel respect voor jou. Trollwens, het gaat hier niet ai
leen am je gren/.,cn op sek
sllee! gebied. Wanneer een
klant zich niet gewassen
heeft, of wannee I' hij weigert
je belcefd ecn hand te geven
blj binnenkomst, het geld op
de grond gooit i.p. v. netjes
mel je al' te rekenen, is
duidelijk clat hij geen res
pect toont. Oak dim moet je
7elf de vnjheid nemen om
op te stappcn. Ga geen l'uzie
maken met iemand die lOch
<II geen respect toont. Oat
ontaardt aileen maar in cen
machtslrijd. Leg dat je thui::;
't gas bent vergetcn uit Le
zeHen en dringend weg
moet, dat jr.: plots hevige mi
grainc-aa nva lien hcbt, of be
tel': dat je net ongesteld bent
geworden. Een goed burG
wijst je tijdens het intake
gesprek oak op codes die je
in geval van nood kunt ge
bruiken, lijdens het 'in-' of
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'uitbclkn' . .Ie zou in een dergclijk gcval hel buro kunnen
bellcn om te zeggen dill je net ongeste1d bent geworden ell
dringcnd Ilam huis moe!. Dc teJcfonistc bcgrijpt dat je snd
weg wilt en gecft een seinlje aan de chauffeur om je op te
halcn. Zorg dat jc altijd genOt'g cash bij jc hebt om een taxi
te bcslclleo. Soms werkt het huro nid mcc of heb jc geen
tijd om te wachten op de thall/leur en moet j(~ ~eht sncl
wegwezen. Ga er nooit van uil dat je cJltlLllTeur je wei zal
komen redden. Hij zal maar nCi te laal kamen of !llet bin
nen kunnen. Als gevaar dreigt, moet jc het voor zijn. Nooit
gaan twijfelcn of het nouwel eeht zo erg is en afwachten
tot het inderdaad z6 erg blijkt tc zijn! Altijd /.0 snel
lllogelijk wegwezen.

De eerste keer,..
.Ie hebt jc kellze gemaakt. Tljdens bet iutake-gcsprek zijn
jij en het buro overeengekomen met elkaar in zee te gaan.
Zij hebben jouw gegevens opgcnomen in hun bestand: je
(werk)naam, adres, lelefoonnummer, fysieke omschrij
ving, ... En ook: wat voor klanlell je niet wilt en wc1ke
diensten je wei en niet bereid bent Ie leveren.
Er zijn buro's waar je je van dag tot dag kunt 'aanmelden',
maar bij de meeste escorlbedrij ven vinden ze het prettig
als je hen reeds biJ hel begin van de week weet te vertellen
op welkc da~en en op welke uren ze op je beschikbaarhcid
mogen rekcnen Zo kunnen ze een rooster opl11aken VOOI
de rest van de week en kunnen ze er vast J'ckening mee
houden op welke dagen de 'bezettingsgraild' laag is.
Jc hebl je voor 't eerst aangemeld. Natullrlijk ben jc zc
nuwachtlg cn 7it je op 't pllntje van je sloel te wachteo op
een telefoontje. Slel dat je
met de escortservice hebt af
gesproken dat ze je kunnen
belJen vall 8 uur 's avonds tot
2 uul' 's naehts. Ga dan niet
om half acht al helemaal op
getut zitten wachten. Het
komt nogal cens voor dat er
avonden zijn waarop klanten
nou net !liet verzockcn am
watjij in de aanbieding hebL
Het kan oak gcbeurcn dar
het buro pas om half I I een
klant vool' je heef1. Tegen die
tijd ben je al uitgeput van de
zenuwen en bcginnen je net
te kleren er al gekrelJkeld en
verfomfaaid uit Ie zien. Zorg
weI dat je reeds gedouehed
bent om 8 lIur en Let vast aUe
spullcn klaar, maar trek
voorlopig iets makkebJks
aan vOor in huis. Wordt je
dan toeh gebeld Olll 9 lIur,
dan heb je meestal nog een
minuut of 20 voor de chauf
feur biJ je aanbelt. Hel is
handig a's je dan niet nog

cens moet gaan uilzoeken wat je zult anntrekken. Hel
spreekt voor zich datje tas al lang klaar staat mctje porte
man nee, je huissleutels, haarborstel, make-up, condooms,
massagemclk, reserve kOLlsen en paspoort.

Je aHereerste kJant
Wanneer het buro een afspraak VOor je geregeld hecft, is
meestal de chautTeur al naar jc op weg, wanneer jij nag
mel zc aan de lijn hang!. HOll dit gesprek dLls kort en bon
dig. Het scheelt tijd die jc klint gebrLliken om je aan te kle
den en op te lutten. De bctcre buro's lichten je goed in over
de klant die ze voor je bcmiddcld hcbben. Ze vertellen je
waar je heell gaal: welk hotel binnen of buitcn de stud, of
een priveadres. Ze vertellen je wat ze welcn over de ldant.
Bij een nieuwe klant !<-unnell Zt: nie! veel mecr melden dan
zljn naam, zijn Ieeftlj(~ waar hij OIU gevraagd hebt en hoe
hlj over kwam aan de te!croon. Over eeo klant die ze lan
geI' kcnncn kunnen 7e je ook de ervaringen vertellen van
andere escorts die cerder bij hem waren. Het komt vaak
voor dat eell buro nid vollcdig kan voldocn aan de vraag
van de klan\.. Een klant heeft bijvoorbeeld gevraagd am
een meisje van 19 met confecticmaat 36. Stel dat jij metje
21 en confeCliemaat 38 nag het IDeest de oIDschrijving van
het verzoek van de klanl benaderd, dan wilen ze jou SIU
ren en je vertellen dat je 2 jam jonger bent en maatje 36
hebt. Trek dan geen zwal1 aan (dat maaktje ouder) of geen
wljde jurk met brecdtestrepcn (dat mllakl je dikker). Maar
hou bij je kledingkeuze rekening met 'de 1'01' die jc gaUl
'spelen' .

Missers
Macht het mislopen met een klant, bijvoorbceld omdat het
buro vond dat jouw image erg dicht in de bUUlt komt van
wal de klant vraagt, maar de klant daar heel andel'S over
dcnkt, dan wordt er gesproken van een 'missel". De afhan
dcling in zo'n geval is per buro verschillend. Laat jt nid
afschepen, maar bespreek dit punt van te voren grondig,
want missers komen llU celllTIaal voor.
De klant moet in ieder geval taxigeld betalen (meestal
150,-). Probl-er daar in de onderhandel ing tijdens het inta
ke-gesprek een decl van or Ie eisen. Je komt tenslottc niet
voor njets hclernaal opgedoft op de afspraak. Je vcr/iest
daardoor tijd ell geld

De Chauffeur:
cassier.

body~guard

of

Bij de meeste buro's gaat de chautleur niet mee llaar bin
nen bij eell kJant. Bij sommige buro's gaat de chauffeur
n mee als het een nieuwe k.lant betreft. Dit geldt aileen
"eadres:>C'n. Het hceft zo zijn voordelen als de
.-fn-.-rtT... ,r "', ,.." r,,·,·L-.rn· flr. rhauffeur kan Hagen of jul
• H-el

is, kan d~ klant om lekst en uitleg worden gcvraagd. Of
jullie kunllen bcsluiten Olll op Ie stappen. Dc tijdelijke aan
wezigheid van de chauftclIf wcrkt ook goed als waarsehu
wingssignaal Mm de klanl: 'We houden een oogie in het
?eil'. Soms maakt de chauffcur van die gelegenheid ge
bruik am mctecn <If te rekenen mct de ldant. Oat is wei zo
handig: Jij hoef! dit vcrvelcnde klusje niet meer te klaren
en jc hoen ook niet de hele tijd akrt te blijven op diefstal.
Wanneer je lelf moet afrekencn, "an jc dat maar beler 20
snd mogeliJk achter de rug hebbcn. !-Jet bcsle moment
daarvoor is rneleen bij binncnkoillst. Liefst wannccr je je
jas nog aanhcbt. Jullic 7ijn dan tach allebei nag wat on
wcnlllg.r-;scortkiantcn die je bczockt op hun huisadres
vinden net idee van bctalen vU<lk onprcttig. Wikkcl dit dus
snel af. Kijk even of het bedrag klopt en stop hct weg in
bijvoorbeeld een apart vakjc van je handtas. Het kan oak
zijn dat een klant pcr bank- of girochcque betaalt. Check
dan of hct bedrag (op de voor7ijde in Clj fefS, op de l1chter
kant in letters), handtckening en pllsnulllmer kloppcn.
Het escortburo geeft je van te voren te kenncn of er op een
andere manicr dan cash betaald wardt.
Het beleefdheidspraatjc...
Als je hebt afgerekend en je voel! je vcilig, <..hlll bel je je in
bij het buro. Je meldl dal je tel plaatse bent en dat het o.k.
is. Veel klanten vragen uit beleefdheid of je wat wilt drin
ken. Aceepteer di!, maar laat je nict dronken voeren. Pro
beer tijdens je werk zo weinig mogclijk alcohol te drinken.
Ten ecrste oll1dal er enige professionl1litl,it \tan je verwacht
wordt en je je verstand er een -hectjc' bij moct houden en
ten tweede omdal je er anders Ie veel llan gewcnd raakt
slecds te dlinken lijdens je werk en de kans op alcohoJ\tcr
slaving daardoor te groat wardt. Uitcindclijk kun je nid
meer werken londer drank in je Jijr

Ganbare heteroseks en
spedaJiteiten.
Ga niel langer dan cen half lIur op de bunk hangen mel je
glas 'limonadc' en je slgarclje Dc mecste ldanten zuJlen
na een kwartiertje aanslalten maken richtiJlg slaapkmner,
maar sommigen durveo geen initiatief Ie nemen en lalen
dit aan"jou over.
in de escort is hel gebruikelijk dat klanten - tem.ij ze cr
van te voren expliciet om hebben verzocht - niets andel'S
verwachteo dan 'gangbare heteroscks', Oit komI mecslal
neer op niet zoenen, wat aanrakingen, eventueel een li
challms- en/of seksmassage, een, hooguit lwee, standjes
en/of pijpen. Anaa~ Plas- en poepseks, SM-tak!ieken,
eoz... zijn specialiteiten. De klant dient verzoeken tot spe
cialiteiten van te voren aan het buro door te geven. Deze
'extra's' kosten ook extra. Het buro stuurt iemand die hier
ervaren in is. Het komt ook voor dat klantcn verzoekcn om
twee veouwen. Mecstal willen ze niet aileen zelf dubbel
verwend worden, maar willen ze ook een lesbische show
gadeslaao. De klant belaalt in zo'n geval van dubbel ver
wennen dubbel tarief
7tJ!!eTl zich nooil inlalen met klan- 4:>

ten die slechrs 'half tarief' \"'enSen Ie belaIcn door een
vrouw te lalen overkomen am twee mannen Ie vermakell.
Wanneer je meer dan ten man tren op je afspr~ak. kun je
maar beter zo sne! rnogelijk de benen nemen.
WeI redelijk gangbaar zjjn echlparen/stellen die een call
girl laten bestcllen voor beider vennaak. Dit werk valt ook
onder de 'specialiteitcn' en wordt ook beler betaald. In
veel gevallen gaat dat goed, maar mcestal antstaat er (cen
vorm van) hcibel. Daar waar een echtgenote er eigcnlijk
zel f niet zo'n Zill in heeft, maar er louter mee heen inge
stcmd om haar man te behagen. Ze had al niet zo'n zin in
<.Iat gefrunnik aan haar eigen Iijf, maar om er dan nog cens
op toe te zien hoe ham man het doet met een ander, dat is
de druppel!
Tenzij je elgen voorkeuren op die gebieden liggen en/0fje
er reeds voldoen<.le crvaren in bent. kun je maar betcr met
'special1teitcn' wachlen tot jf: vertrouwd genocg bent met
het werk.
Wanncer het uur am is en je ziel het zelf zitten, kan je met
de klant overleggell of hij nog voor een um wil bijtekellen.
Is dat 20, dan reken je opnieuw al' en bel je het buro om
ben hiervan op de hoogle tc brengcn. Vinden jij enlof je
klanl hel wei vOldocndc w. dan bel je hel buro om jc 'uit'
te meldcn. Als de chautTeur geen andere ritjes 11Is~endoor
heeft gercden. staat 'ie je meestal al op tewaehren. Anders
weet je burn Je te vel1el1en hoe lang het ongcvecr gaal du
ren tot de chauffeur tel' pJekke is.
HN komt regelmatig voor dat, nu jc toch 31 onderweg bent.
het buro cr nag een afspraakje achleraan heeft \-veten te
plakken. .Ie gaat dan onmlddcllijk door nanr de volgende
klant. Het is dus nie! onverstandig om voor je weggaat je
even arle zonderen in de badkamer VOM e,~n 'hoerenwas

sonee!. Bedenk dat j ij in cen uurtje verdient waar zij de he
Ie dag voor moeten werken. Bovendien komt het regelma
tig voor dat het baliepersoneel zelf dik betaald Wordl voor
de bemiddeling van een escort.
Daar hotelklanlen vaak op doorreis zijn, komt het regel
matig voor dat ze in vreemde val uta of mel credil card be
talen, Wanneer met vreemJe valuta betaald wordt, geeft
het buro van Ie voren aan je door welk bedrag je moet onl
vangen, in de geldsoort waarmee hij betaalt. Wisselen kan
je niet, dus rneestal zit er dan \val fooi bij voor jou. Wan
ncer een klant met credit card (American Express. Visa,
Diners Club) betaalt, krijgje een 'kastje' mee en een aa.n
tal ~ale slips. Het. kastje dient om een afdruk van dc credit
card te maken op de sale-slip. Je krijgt een goede afdruk
door slechts I x hel pasje met de slip door het apparaat te
halen. Gajc het apparaat cen paar keer heen en weer halen
over de slip, dan krijg je een ollleesbare brij en kan hel es
cortburo het geld niet claimen bij de credil card maat
schappij.
Lant je klant de slip aivast tekenen en vul het eindbedrag
pas in wanneer je weggaar. Meeslal krijgje namelijk maar
een, hooguil Iwee, slips mee. Machi een klant nag willen
bijtekenen, dan hoefniet meer helemaal opnieuw Ie begin
nen met het kastje. Bovendien wit hij missehien nog fooi
geven. Normaal zijn aile fooien voor 100 % voor jou.
Maar als ze op een ~ale-slip sman, moet je rekening hou
den met 18% BTW voor het buro. .Ie benl niet verplicht
fooien Ie delen met de chauffeur, of aan hem af Ie geven.
Dc meesle buro's maken gebruik van chauftellrs voor,
wordt gezegd: jouw veiligheid. Maar hel is oak 0111 een
oogje in het ;wil Ie houden. Laat je dus niet door deze he
ren uithoren over 'hoe het met de klant was'.

je' .

AIs je pas met het werk begint. kun je vragen 'Ian hct buro
omjeje een maandje Ie laten in\verken, zodatjr, in het be
gin niel mccr dan eell a Iwee klanten neemt, per avond
waarop je je beschikbaar stell.

Op escort in hotels
De betcre eSGOrtburo's hebben regelmatig klanten die bel
len vanuit cen hotel. AIleen per hogc uitzondering (als
cvenlueel nanghcid verwachl zou kunnen worden), komt
de chauffeur even mee, Over hel algemeen geeft zo'n ho
telbezoekje geen probklllcn. Je trcft er internationale cli
entele, die erg gewend IS ann het ontbieden van call girls.
Over het algemeen zijn dcze kJantcn aangenaam en de ho
telkamers zijn comfortabel toeven.
Bij een aanlal hotels moet je je inchcden bij de receptie.
(Victoria, SAS-Royal, Golden Tulip Barbizan Palace). Dit
is oak gebfllikel ijk na middernachl. Jc vult dan een kaartje
in met je persoonlij kc gegevens en.le p01spoortnummer. De
rest van de gegevcns, zoals adres en beroep, kun je fictief
invullen. Zorg dus dat je je paspoort altijd op zak hebt.
Oak <ll~ je aanvankelijk gebeld \Verc! om naar een "thuis
klanl' te eaan. Zoals eerder gezegd: regehnatig wordt er
nag ecn lIurtje elders vaal' je geregeld. Het kan zijn dal je
naar een hate I moet.
Laalje bij het IOthecken niet imponercn door hct hotclpcr
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De betere buro's vragen je naar je ervaringen bij dc vol
gende gelegenheid waarop ze je te spreken krijgen. Het is
goed dal ze de hoofdzaken: bijvoorbeeld bepaaide voor
keuren van een klant, andere opvallendheden, weten zodat
ze de volgende vrouw die erheen gaat erop kunnen voor
bereiden.

De uitbetaling
Wanneer een klant cash belaald heeft, kUll je meteen jOtlw
deel inhoudcn ell de rest aan de chanffeur geven. In geval
van cheques of credit cards, is hel gebruike!ijk dal jc de
avonel zelf nog jOllw deel uitbetaald krijgt door de chauf..
feur.
Sommige buro's houden deze tegoeden een week vast on
der het mom van adminislralieve procedures. Hou voor je
zelf consequent (Iiefsi dagelijks) een kasbockje bij. Je
maakt daarin een kolom voor je uilgaven, een kolom voor
je inkomsten en je houdt erin bij wat je bij bet buro nog
aan tegoeden hebt uilstaan. Laat dit bedrag niet Ie hoog op
lopeno Je zou er een aHlankclijkheidssitlialie voor jezelf
mee creeren. Op de Rode Draad komen regelmalig Iele
foonljes van vrouwen die in clubs of bij escortbedrijven
werken en de legoeden die ze nog hebben uilstaan, niel
uilbetaaJd krijgen als ze ermee kappen! Trek voor jezelf
van te voren reeds een grens - bij bijvoorbeeld 1300,- - en

nC~nl je voor je llltstaande tegocd met hoger (e laten opl0
pen. Weiger werk lOt ze jc hebben uitbclaald.

Als je eml(~e wilt kappen, lorg dan dar JC al Je tegocdcll
hebl ontvangcn. Zorg levens dut, moth( er een polaroid
van je gemaakt zijn, je die ill eigcn handcn krijgt. Een
goed buro zal je de 1"010 tcruggeven en jc cr nooit tHee
chanteren.

Een gouden raad
Ten slotte nog cen ad vies: zorg dat je 20 min mogelijk
chantabel bent. Dal kan je Ilastreven door 20 veel moge! ijk
je zaakjes boekhoudkundig (kasboekje, bonnen, gcwerkte
uren, belm;tingaangifte, enz...) op orde te hebbcn. Je klint
bij voorbceld ook, spcciaaJ voor je comacten met he! buro,
een extra te1efoonaansl11iting nemen, waar je familie en
vricnden (menscn van wie je nie! will dar Le weten welk
wcrk]e doet) niets van weten. E~n nog betere marlier is het

gewoon te zeggen, als mensen vragen wat voor werk je
docL Jc 11Od'( dan nooit mel de angst (e zitten dat ze er ach
ter zullen kamen, of zullen doorvcrtcllen wal ze w~1 we
len. .Tc moe! in het laalsle eeval wei erg op.ie slrepen slaan:
uls jij geen zin hebt om hel over je wcrk Ie hebben, moet
je dat gevioon aangeven. hn ander hccfl dat te rcspecte
ren. Andere inlieme vragen over hoc jc dUI in godsnaam
kunt doen, of over hoc je '~r in gerold bunl', hocf je ook
niet (e beantwoorden als jc daar geen zin in hebe Je bent
nicmand maar dan oak niemand, vcrantwoording of wat
dan ook verschuldigd. l.aat jt dw; niet aanpratcn dar je
mndjcs moe! geven in de kroeg of geld moel uillcllen. Een
ondcrwijzer word I ook nie! cOnstant lastig gevallen met de
vraag waarom hij \ioor ;.>ijn vak gekozen heef! en een ad
vocaat wordl ook nici gevraagd I'Ondjes te geven omdut hij
goed verdienl.
Hob jc IlU nag vragcn'?! Hel Ons op Onl,e mfolijn; 070
62433G6, op mao en do. van 17..00u. (01 16.00u.
0
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