
Eenakter veer drie personen
 

Mijn escortburo werd benaderd door 
een man die twee meisjes zocht met 
een secretaresse-achtige uitstraling. 
Hij had voor de volgende avond een 
plannetje opgezet waarbij hij 3 
mensen had uitgenodigd, wij zouden 
als zjjn secretaresses aanwezig zljn 
en dlt alles leidend tot groepssex. Hij 
hield het buro een vette financiele 
worst VOOT. Het buro koos mij uit, het 
tweede meisje was nag niet zeker. Hij 
vroeg het buro of ik vanavond even 
wilde langskomen om kennis te 
maken en de plannen door te 
spreken. Zo togen mijn broer en ik 
naar Alphen aan de Rijn (mijn braer IS 
mijn vaste chauffeur). Ik maakte 
kennis met Jaap en vroeg honderduit 
over zijn bedrijf om de volgende 
avond niet door de mand te vallen. Hij 
legde onder andere uit dat hij de 
mensen die morgen zouden komen 
nog niet persoonlijk kande, maar dat 
hij contact had gelegd via een 
zogeheten Bulletin Board, dn werkt via 
een computer en een modem. Een 
van die mensen zou hij vanavond al 
ontmoeten. Het leek hem wei leuk als 
ik die vanavond al wat zou kunnen 
opwarmen. Daar zat veor mij dan wat 
extra's aan vast. De man in kwestie 
zou hij op een parkeerplaats ophalen 
met zijn auto. Of ik even meeging. 
Nou is het in het escortwerk niet erg 
gebruikelijk om in de auto van een 
klant te stappen, maar ik besloot moo 
te gaan en seinde mijn broer in ons te 
volgen. Er werd een man opgehaald 
en we gingen weer terug naar Jaap 
zijn huis. Niets aan de hand. Op de 
bank babbelde ik vrolijk over 'het 
bedrijf, over computers en begon de 
nieuwkomer een beetje op te warmen. 
tk probeerde er zo verlegen mogelijk 

bij te kijken, alsot ik het reuze 
spannend vond. Hij hapte greti9 toe. 
Jaap zag ik uit een ooghoek met zijn 
pik spelen. Ik begon me achter een 
beetje zorgen te inaken over de tijd. 
Er was namelijk voor een uur betaald 
en dat uur was am. Het buro en de 
chauffeur verwacht dat ik me dan 
uitmeld en naar buiten kom 6t dat ik 
meld dat er een uur bijkomt. En OOt 
wordt dan weer doorgeseind aan de 
chauffeur. Maar ik zat midden in een 
toneelstukje en kon natuurlijk niet 
doodleuk even het buro gaan bellen 
van 'hallo, er komt nag een uur bij' en 
het geld van de klant incasseren. Hij 
had trouwens de haak van de tele100n 
gelegd voor het gaval zijn vrouw zou 
bellen. Ik ging dus gewoon door met 
het toneelstukje en deed niets. Er 
onstond paniek bij het buro en mijn 
broer. Want het is niets VOOT mij am 
niets van me te laten horen. Ze 
namen contact met elkaar op en 
besloten in te grijpen. Aangezien Jaap 
telefonisch niet te bereiken was, ging 
de chauffeur aanbellen. Jaap deed 
open en reageerde boos op mijn 
braer. Oat een buro volgens bepaalde 
regels moet werken ontging hem ten 
ene male. Hij kwam de woonkamer 
weer binnen en zei tegen mij dat het 
de buurman was, dat hi} aen 
tele100ntje van mijn vriend had gehad. 
Tja, hij moost toch wat verzinnen en 
dit gaf mij de gelegenheid om het 
buro te bellen. Ik zette een hele 
intormele stem op, zo van 'he, hallo, 
ik blijt nog even, ik kom wat later 
thuis'. Maar het buro was dit helemaaJ 
niet van mij gewend en begon zich 
nog veel meer zorgen te maken. Wat 
klonk ik raar, zou die man me drugs 
gegeve~ hebben? Dus weer werd de 
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chauffeur ingeseind om me op te namen nog wat dingen door voar de 
halen. Jaap reageerde nog bozer aan volgende avond en ik vertrok. Mijn 
de deur, maar beloofde een einde aan breer gaf ik wat extra's voor de schrik 
de avond te maken. Hij mompelde die hij had moeten doorstaan. 
tegen mlj en de andere man weer iets De volgende avond zat ik klaar voor 
over mijn vriend en dat we maar deel twee van het toneelstuk. Tot ik 
afscheid moesten neman. Hij bracht door hat buro ward gebeld dat het 
de man weer naar de parkeerplaats. hele verhaal niet doorging, met een of 
Mijn broer zag de auto vaorbij andere doorzichtige smoes had hij 
scheuren zander mij en wist helemaal afgebeld. Had hij ats een pertecte 
niet meer wat ie er van moost regisseur sen dubbel toneelstuk 
denken. Hij had al een visioen dat ik opgezet met een rol voar mij en een 
vermoord danwel mishandeld was ral voor die man? We will never know. 
achtergelaten. Maar nee, ik deed Hij zal er in ieder geval veel 101 aan 
lachtend open toen hij aanbelde. Jaap hebben beleefd. 
kwam al snel terug, we rekenden de 
rest a1, wat hij zeer royaal deed. We 

Congres in Duitsland 

Van 6 tot en met 9 oktober vond in Munster een congres plaats, ~Drogen ohne 
Gren7cn". Wij van de Rode Draad waren erbij. 
Het congres ging voornamelijk over drugshulpverlening en de drugspolitiek 
in Ouitsland en Nederland. 
Er werden verscheidene onderzoeken gepresenteerd, o.a. over XTC, vrije 
heroineverstrekking en over prostitutie. 
Carien Karsten, zij werkt bij het RIAGG in Amsterdam, vertelde het een en 
ander over de sluiting van het vrouwencrisiscentrum in Amsterdam. Deze 
enige plek die er voor verslaafde vrouwen in moeilijkheden was, heeft door 
bezuinigingen zijn deuren moeten sluiten zander dat er een goed alternatief 
voor is. 
Ook is er onderzoek gedaan naar het incestverleden van verslaafde 
prostitu6es. Als je de onderzoekers moet geloven is iedere nheroinehoer~ 

misbruikt in haar jeugd. . 
Men wil er blijkbaar niet aan dat je gewoon (ook als verslaafde vrouw) 
ervoor kunt kiezen omn op deze manier je geld te verdienen. 
Verder werd er nog over over AIDS en safe sex gesproken, en over de 
hulpverlening naar gebruikende vrouwen toe. 
Wat ik persoonlijk leuk vond aan het congres was dat er zoveel verslaafden 
waren die zich aktief in zetten voor hun medegebruikers. Er wordt zo snel 
geroepen dat junks uitschot zijn die zich alleen voor zichzelf 
interesseren. Uit lo'n congres blijkt echter weer dat dat dus niet zo hoeft 
te zijn. 

Marianne 
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