
Discretie verzekerd?
 
Net als in de medische wereld, kennen hoeren ook een beroepsgeheim. 
Doktoren hebben hiervoor een eed afgelegd, mear hoe zit dat eigenlijk met 
ons beroep. Stilzwijgend wordt er van ons verwaeht etat wi; de intimiteit 
van klanten niet prijsgeven. Maar hoe ver ga je eigenlijk met deze 
ongeschreven wet. Test hier je eigen zwijgzaamheid. 

1. Je loopt met een
 
vriendin, die zel1
 
niet werkt, door de
 
winkelstraat.
 

Plotseling zie je een klant van je voor een etalage
 
staan. Je vriendin ziet dal je schrikt en vraagt wal
 
er is.
 
Wat doe je:
 
(a) je begint zachtjes te lachen, en wanneer je de
 
hoek om bent zeg je togen je vriendin dat het een
 
klant Is.
 
(b) je zegt; "die vent ken ik organs van". 
(e) je zagl niets. 

2. Je zit met je collega's in de keuken. Je moet 
enorm lachen om aile verhalen die verteld worden 
over klanten. Jij hebt ook wei een enorme bak Ie 
vertellen over je klant van gisteravond, je weet dal 
ze hem wei kennen. Wat doe je: 
(a) je trekt ieders aandacht en vertelt smeuig in 
aile details, wat jou gisteravond is overkomen. 
(b) je verteld jo verhaal maar verandert de naam 
en het uiter1ijk van de ldant. 
(e) je Iachl om de verhalen van je collega's maar 
vertelt zeU niets. 

3. Een klant is veriiefd op je geworden, en doet 
aile mogelijke moeite om je aandacht te krijgen. Hij 
gaat zover dat hij je adres heeft achterhaalt en 
stuurt zelfs kaartjes naar je thuis. Je bent heel 
bang dal je familie erachter komt. Je wilt hem, na 
twae waarschuwingen, wei definitief een halt toe 
roepen. De kans van 5lagen is groot omdal je weet 
dat hij een vrouw en kinderen haeft. Wat doe je:' 
(a) je schrijft een brief naar zijn vrouw waarin je 
haar uitlegt wat het probleem is. 
(b) Je spreekt hem nogmaals aan, en dreigt hem 
dat wanneer hij je niet subiet met rust laat, hij nag 
niet jarig is. 
(e) je onderschept telkens je post en wacht 
gewoon af totdat de k1ant is afgekoeld en zelf 
besluit je met rust ta laten. 

4. Het is nu 1998. Je hoot, drie jaar geleden, je 

baan als prostituee opgegeven en bent werkzaam 
bij een grate firma in Almere. Je leven gaat lekker 
en je hebt sinds kort een nieuwe vriend, die je 
helemaal te gek vindt, zeker omdat hij;au 
prostitutieverteden niet veroordeelt. Vanavond 
ontmoet je voor het eerst ziJn vader. Zoals 
afgesproken, sta je om 8 uur, op de stoep. De 
deur gaat open en ... Een van je leukste !danten 
van drie jaar terug. zijn vader. Wat doe je: 
(a) Thuisgekomen, vertel je je vriend dat zijn vader 
k1ant van jou geweest is. 
(b) hij heeft jou ook herkent, het is een joviale 
gozer, daarom basluit jullie samen om het voor 
ieders bostwil geheim te houden. 
(e) Hel etoolje zit je uil. je gaat vroeg wag en 
besluit de boel de boal te laten, en dat het bater is 
om de ralatie met je vriend te stoppen. 

5. Je bent nag steeds werkzaam bij de firma in 
Almere an wordt overgeplaatst naar een andere 
afdeling. De afdelingschef ken je wei, zijn vrouw 
werkte bij jou in de club. Hij geeft je voortdurend 
de rottigste klusjes in hel kantoor. Je vermoedt dal 
dat komt doordat jij het weet van zijn vrouw en dat 
hij daar geen wede mee hooft. Op een gegeven 
moment Iopen de spanningen zaer hoog op en 
dreigt hij jou met 01'115189. Wal doe je: 
(a) Je probeert hem te chanteren. 
(b) Je probeert hem er persoonlijk op aan te 
spreken. . 
(c) Je zwijgt hal dood en t~areert je eventuate 
ont5la9· 

6. Je Ioopt Iangs een groep mensen die 
protesteren tegen de tippelzone die verderop 
geplaalst gaat worden. Een van de protestanten lc; 
klant bij ;au. Wat doe je wanneer je hem passeer!: 
(a) Je zegt tegen hem, zodat iedereen het kan 
horen, hoe hypocriat hij is. 
(b) Je besluit hem hierop aan Ie spreken, wanooer 
hij in jou paeskamertje is. 
(c) Het za[ ja een worst wezen, je zegt niets. 
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