
Ik kan m'n eigen bezigheden doen en beschouw het wachten niet als verioren tijd.
 
Maar misschien vindt een ander het juist vvel vreselijk om uit die bezigheden te
 
worden gestoord om op stel en sprong vveg te moeten. Daarnaast hoar ik wei eens
 
dat het voor vrouwen met kleine kinderen juist heel lastig is om steeds te 'NOrden
 
weggeroepen, een oppas is niet altijd snel te regelen. Maar er zijn ook bureaus die
 
vrouwen in een appartement laten wachten op werk, dat zou voor vrouwen met
 
kinderen een idee kunnen zi]n.
 
Het meeste escortwerk speelt zich 's avonds en's nachts af en dat vind ik bijzonder
 
prettig. Ik ben een nachtmens en ik ben graag overdag vrij. Maar er zijn ook bureaus
 
die 24 uur draaien en hier en daar overdag vverk hebben.
 
Ten tweede is het escortwerk relatief veilig. Vervelende incidenten zijn zeker niet
 
uitgesloten, maar bedenk dat een bureau eerst de klant checkt voor er iemand naar
 
toe wordt gestuurd, er gaat een chauffeur mee, en bijna altijd is de klant niet ano

niem. Je komt immers bij hem thuis en weet dus zijn naam en adres. In een hotel is
 
een klant oak niet anoniem omdat hij met een paspoort moet inchecken. Wat niet
 
wegneemt dat ik een cursus zelfverd.ediging en een busje traangas zeer aanbeve

lenswaardig vind.
 
Ten derde vind ik het leuke aan het escortwerk am bij mensen thuis over de vloer te
 
komen. Hun 'NOning geeft genoeg aanknopingspunten am het gesprek gaande te
 
houden. Huisdieren, foto's van kinderen, e.d. Soms kom ik echter oak in de grootst
 
mogelijke troep terecht. lk kan er redelijk goed tegen, maar ik hoor ook wei verhalen
 
van meiden die niet naar dit soort klanten willen. Over het algemeen vind ik klanten
 
wei schoon, omdat tussen het moment van bellen en dat ik voor de deur sta enige
 
tijd zit en er nag gelegenheid is voor een douche. Daarnaast vind ik het hotelvverk
 
ook leuk, omdat ik op die manier met allerlei nationaliteiten in aanraking korn. Maar
 
c1ub- of raarnwerk biedt dat denk ik oak weI.
 
Het escortv.terk is voor een belangrijk deel gericht op praten en gezelligheid. Door
 
veel ta babbe/en kun je meer uren maken bij een klant. Ben je zo'n tiep dat al dat
 
gezeur van die mannen maar niks vindt, dan is misschien het raamwerk geschikter
 
voor jou, want de kontakten zijn daar meestal korter.
 
Even over de financien. Als je er denkt rijk van te 'NOrd.en, 9a dan wat anders doen.
 
De tijd van heel veel geld verdienen is in de prostitutie voorbij, en zeker in het
 
escortwerk. En zijn gewoonweg teveel bureaus op dit moment (de 'kaek' moet met
 
velen gedeeld 'NOrden). VeeI vrouwen schrijven zich daarom bii rneerdere bureaus
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Per uur ontvang je 100 gulden. De meesten steken dit
 
hele bedrag in hun zak, maar als je besluit tot belas

tingaangifte, moet je er op rekenen dat je netta de
 
helft overhoudt. Is misschien ook nag aardig per uur,
 
maar ga je de werkelijk gemaakte uren bij elkaar op

tellen (het zitten wachten, het omkleden, het er naar
 
toe rijden en weer terug naar huis) dan rolt er een veel
 
lager bedrag uit de bus. Daarnaast zijn enige investe

ringen noodzakelijk. Een buzzer of een autotelefoon is
 
belangrijk en denk verder aan kleding, lingerie, make

up, sieraden. Kosten die in een andere tak van prosti

tutie ook gemaakt 'NOrden, maar dank sr aan dat je
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met enig fatsoen door een woonwijk of een hotel moet kunnen lopen zander dat de 
hele omgeving gealarmeerd is. De klant stelt discretie meestal hoag in het vaandel. 
Waar moet je op letten als je een gesprek met een bureau hebt? Ik raad je aan niet 
in zee te gaan met een bureau dat je wil opleggen op welke tijden je beschikbaar 
moet. Laat ze geen baasje over je spelen. Jfj bepaalt wanneer je wilt werken en wat 
voar handelingen je wel/niet wil verrichten. Maar wees dan aan de andere kant ook 
zo sportief am er te zjjn voor het bureau als je je beschikbaar hebt gemeld, en zorg 
dat je sr verzorgd uitziet. Ook is het belangrijk te weten of een bureau je beschrijft 
zoals je bent. Een beetje smokkelen met leeftijd en maten is wei gewoon, maar van 
1 meter 80 1.65 meter maken of van een a-cup een c-cup is zowel voor de klant als 
voor de vrouw in kwestie nogal vervelend. 
Tenslotte nag iets am over na te denken. Het escartbureau is degene die jou moet 
aanprijzen bij de klant. Of dat goed gebeurt hangt voar een deel at van de vaardig
heden van de telefoniste. Sommige prostituees nemen liever het heft in eigen hand 
en lokken de klant zelf naar zich toe en zijn dus uitermate geschikt voor het raam
werk. Anderen bekijken liever eerst de klant in een club of een privehuis alvorens ze 
met hem mee naar de kamer gaan. In het escortwerk is het altijd weer een verras
sing wat voor type man de deur voor je zal open doen. En ik hou juist van verras
singen! 

Jacqueline 

KlAAGBAAK 
door: Suzy 

Ik schrijf juIlie mijn vemaal omdat ik andere vrouwen wi I waarschuwen voor wat ze kan overkomen. Orie
 
weken geleden heb ik de stap gezet om in de prostitutie te gaan werken. Escortwerk leek met het
 
veiligst omdat ze daar de klant checken en er een chauffeur op je wacht. In de regio Groningen is niet
 
zoveel keus wat bureau's betreft, dus ben- ik gaan werken bij He & Sche van Job te Boekhorst. Die is
 
ook wei eens in de media gekomen dus dat leek me wei veilig.
 

Op een gegeven moment werd-ik gebeld voor een klant in Appelschaa. Ik kreeg de opdracht om via de
 
achterdeur te gaan. Oat leek: me zo vreemd nog niet, het is een horec~gelegenheid. Ik ging naar binnen
 
en vond het zo donker dat ik besloot om weg te gaan. Op dat moment werd ik vastgepakt. II< mocht nog
 
wei even een telefoontje plegen (dat is de afspraak, zo kun je doorgeven of het o.k. is of niet) en dacht
 
dat dit mijn kans was om te zeggen dat ik weg wilde. Het escortbureau luisterde niet eens naar mij en
 
gooide gelijk de hoom erop. Daarna had il< niets meer in de hand.
 

Na angst kwam boosheid. Met een aantal coliega's heb ik gesproken over wat mij is overl<omen, en wat
 
bleek... hen was hetzelfde gebeurd! Ik heb het ook de eigenaar verteld, hij heeft verder niets gedaan.
 
Zelts nog erger : hij blijft er vrouwen naar toe sturen die nieuw zijn. Door dit gebeuren werk ik niet meer.
 
toch laat het me niet 105. Die klant kan nog steeds vrouwen laten komen die onervaren zijn en de
 
eigenaar werict er hard aan mee.
 

Ondertussen heb ik aangjfte gedaan bij de poHtie en ik zou aile vrouwen dat willen aanraden. Via de
 
Rode Oraad kwam ik in contact met politiemensen die dit seneus namen.
 
Ik hoop hiermee vrouwen gewaarschuwd te hebben zodat ze goed oppassen met wie ze in zee gaan.
 

Groeten van Suzy.
 
PS. De personalia van de klant zijn verkrijgbaar bij de Rode Draad.
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