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20veJe andere meisjes Fl. 1000,
geven kan dat niet meer veran
pel avond!", beschikken tij zeer
derd worden. ook al heb je de
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regelmatig over nieuw personeel.
voorgaande dog/dagen nog zo
Het l1eiste willen ze nieuwelingen
lang gewer k t.
die onervaren zijn op escort-ge
Zoals je ziet zijn dit dus geen
hied, zodat ze die zelf kunnen 'vor
prettige werkomstandigheden.
men '. Met vormen bedoelen zij
De "bedrijfsiilosofie" van deze he
don, drillen. onderdrukken, uil
ren is gebaseerd op 'korte termijn
builen, leegzuigen, gebruiken
denken', er moet nu geld verdjend
enzovoor!s.
worden, waf er daama gebeurd
Een voorbeeldje: ze hebben een
met de klan/en en/oj demeisje~
Spaans meisje dat geen andere
zal hun een zorO' l!;ijn.
taal dan Spaans sprak "gevormd"
De meesle meisjes worden - 01s 20
naar het idee dat ze 7 dagen per
zelf a1 niet opstappen - no ver/oop
week en 24 uur per dog besc.:hik
van tijd ontsiagen wegens dis
iunctioneren. Ret ontslag gaol ge
baar moest zijn.
De sollicilatieprocedure goat ais
paard met scheldpartljen en drej
voIgt: Als een meisje zich aan
gemen/en en naar hun tegoeden,
meld en ze lifkt voor het bureau
die al Iijd over een week lopen,
geschikt dan krijgt ze eersl een
kunnen 2e dan weI flui/en.
gesprek. Daama moet ze zich uit
Om dit ailes voor jezeli te voorko
kleden (!) ter vIeeskeuring. De
men moet je dus, als je de escort in
huisregeIs krijgt ze mee naar huis
wilt, zeker niet vaor Valentine of
een van de andere in dit artikel
nadal ze over het financi€He as
bobbel van krijgt) en een koket
pect met klan ten grondig is
genoemde bedrijfjes gaan wer
Jakjasje, heel kart. Heel anders
geinstrueerd. (Goed opletten dus
ken. Immers:EEN
dus dan de meesle jongens met de
want als er iets mis goat komt dot
GEWAARSClIUWDE HOER TELT
gangbare spijkerbroek en z.o. Met
voor iouw rekening plus dot je het
VOORnwE~WAN~OOKALDE~
de meeste mannelijke collcga'z
KEN ZE DAAR Bf] VALENTiN E AN
bureau oak nag eens moet beta
heb ik weinig binding. Ik heb
len. Dol komt dus neer op Fl.275,
altijd, vana:! mijn 18e, aileen
DERS OVER,]l] BENT OOK MAAR
EENMENS!!!
per uur!!
gewerkt in mijn eentje. En oak nog
De meisjes worden zodanig
's builen de plekken am van de
P.S. Zijn er nag meer meiden die
gein timideerd dat ze het weI ui t
geregelde homobisnis in Amsler
dam".
hun hooEd laten de regels te overt
nare ervaringen hebben meege
maakt hij Valentine? 20 ja,
"lk vind het wei goed dal een jon
reden.
REAGEERDAN
lets over die regels. Ten eerste is
gen genaamd Vincent een vaste
(desgewenst anoniem),
rubriek verzorgt.ls hij die Vincenl
er hel rooster. ledere 20ndag moet
WANT
SAMEN
STAAN
WE
STERK!
van
de film 'Hoeren van Meral
dit worden doorgebeld. Per week
Esther de Korte
moet je 4 shifts van lOu ur draaien,
UsIa"? Door kwam ook een Vin
waaronder in ieder gevai de zeer
cent in voor. Hoewel ik me niet
Engo
vermoeiende nighlshift van 20.00
aan hem verwunt voel, hij is me te
'mannelijk', komi hij me wei sym
uur tot 06.00 uur. Hel kan dus zijn
palhiek over".
dot je achter elkaar door moet
"Eersle kersldag moest ik naar
een klanl (zo'n Paulus de boska
werken en als je 'geboekt' bent
"Zoals het een goede gaslheer
voor 06.00 uur, kennen de lelefo
boutertype, l!;O'r1 mannetje mel een
betaamt (zie 'in de bi;;nis' van Sari
ringbaardje) in een hotel in de
van der Poel) ben ik bezig in
nistes geen pardon -zij kri jgen
Kerkstraal. Jk kwam aan met de
novatief te denken en dal brachl
commissie over ieder uurtje es
trein in de hal van hel Centraal
me ertoe te schrijven naar Esqui
cort-en moet je door, 01 is hel i2.00
uur de vo1gende dog. Blijkl dat je
Slation in Amsterdam. Ik liep
re, een soort escortburo maar dan
voor butlers. Toen kreeg ik een
d wanl door de hal door naar
de volgende dog om 17.00 u ur op
briefje lerug. Nadat ik van ver
de iijst staat, ach,dan wordt je
buiten. en je zag hoe hel handje
bazing bijgekomen was, vond ik
gewoon om 17.00 uur gebe1d of je
vol bisnisjongens (de n.50,-klasse)
het toch welleerzaam. En je steekt
'even' een escortje kan doen.
en dito plakheren naar me keken!
Ik had lieslaarzen aan, een ballet
er oak wal van op! Collega's zijn
Met vermoeidheid wordt absoluul
maillot met daaronder een
nugewaarschuwd ... Van hotels
geen rekening gehouden
'belt' ,(een balletslip WoOl je die
moet je 't hebben, niel van butlers.
want:"Geld is Geld" en als je een
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