meisjes
van
plezier
Welnee, hoeren zijn helemaal geen bedreiging voor
het huwelijk. “Dankzij ons
gaan de heren weer
blij naar huis.”
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Jazz

(25) is een single

moeder en werkt ruim een
jaar in een seksclub.
“Ik ben een alleenstaande moeder van een zoon van vijf en wil
zoveel mogelijk tijd met hem
doorbrengen. Ik vind het heerlijk
dat ik hem elke dag van school
kan ophalen. Oké, ik verkoop
mijn lichaam, maar dat doe je
ook als je in weer en wind achter
een vuilniswagen loopt.
Soms is het net of ik in de kroeg
een leuke man ben tegengekomen. Je flirt wat, je drinkt een
paar glazen. Ik denk dat veel
van de mannen die hier komen
te jong zijn getrouwd. Ze voelen geen spanning meer. Toch
willen ze hun vrouw geen pijn
doen. Als je voor jezelf kunt
kiezen, zeg je: ‘Dit is niet wat
ik ervan had verwacht, laten we
ermee stoppen.’ Maar niet alle
mannen durven dat. Om uit de
sleur te breken, zijn ze het beste
af bij ons. Wij werken altijd met
condooms, zo zadel je je vrouw
niet met een geslachtsziekte op.
Hij betaalt en gaat weer weg.
Zonder ons zouden er ook
veel meer verkrachtingen zijn.
Er komen hier namelijk ook
mannen van wie ik vind dat ze
behoorlijk zieke gedachtes heb-

‘Die mannen
zijn gewoon
te jong
getrouwd’

ben over jonge meisjes. De oudste mannen nemen de jongste
meiden mee naar boven.”
bolero JAN TAMINIAU oorbellen THOMAS SABO
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Sammy

(24) heeft

een vriend en werkt sinds
twee jaar in een seksclub.
“De eerste week ging ik met
duizend euro naar huis. Dat was
wat ik normaal in een maand
verdiende. Al snel vroeg mijn
moeder zich af hoe ik toch aan
al die dure, nieuwe kleren kwam.
Ik denk dat ze wel haar vermoedens heeft. Alleen mijn vriend
weet wat voor werk ik doe. Ik
heb hem leren kennen toen ik al
een jaar in een seksclub werkte.
Daar ben ik van begin af aan
eerlijk over geweest. Ik heb hem
de keuze gegeven: of je staat
erachter of daar is het gat van
de deur. Hij vindt het wel moeilijk dat hij mij moet delen met
andere mannen, maar ik vind
mijn werk te leuk en het geld te
lekker om het te laten schieten.
Ik vind ook absoluut niet dat ik
vreemdga, ik denk alleen: ik ben
jou aan het leegtrekken.
Andersom zou ik liever willen dat
mijn vriend naar een hoer gaat
dan dat hij een affaire begint
met zijn secretaresse. Bij een
affaire krijg je toch gevoelens
voor elkaar.
Zoenen en bepaalde standjes
bewaar ik voor mijn partner. En

‘Liever een
hoer dan een
affaire met
zijn secretaresse’
1034616_escortgirls.indd 111

je kunt het niet altijd tegenhouden, maar klaarkomen doe ik
ook liever niet.”
jurk ESCADA zonnebril VERSACE
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Angelina

(25)

heeft een vriend en werkt
sinds twee jaar als escort.
“Als ik andere mensen veertig
uur per week zie zwoegen voor
een salaris dat ik in één dag
verdien, denk ik: wie is er nu
eigenlijk stom bezig? Ik ben
twee jaar geleden in de prostitutie gegaan om een lening
af te lossen. Het was het idee
van mijn vriend, maar hij krijgt
steeds meer moeite met mijn
werk. Hij hamert erop dat ik niet
te persoonlijk moet worden met
klanten. Ik moet hem steeds
weer uitleggen dat mannen mij
niet als potentiële partner zien.
Mannen komen bij ons voor
een gezellig feestje of omdat
ze een specifieke wens hebben waarmee ze niet bij hun
vrouw durven aankloppen. Een
verpleegsterspakje of een dildo
in hun kont bijvoorbeeld. Ze zijn
niet van plan bij hun vrouw, de
moeder van hun kinderen, weg
te gaan maar willen wel gekke
dingen doen buiten hun huwelijk
om. Veel vrouwen weten het volgens mij ook wel, maar sluiten
hun ogen omdat ze zijn geld niet
willen missen. Wat mij betreft
ben je dan goedkoper dan een
hoer. Zij doen alsof ze een man
leuk vinden en teren vervolgens

‘Wie is nou
eigenlijk
stom bezig?’

op zijn zak. Wij zijn veel eerlijker. We doen wat we beloven en
verdienen ons eigen geld.”
jumpsuit en riem CLAES IVERSEN
zonnebril RAY-BAN
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Silver

(20) is single

en werkt sinds een jaar in
een seksclub en als escort.
“Wij zorgen ervoor dat veel
huwelijken goed blijven. Als
mannen hun fantasieën niet in
praktijk kunnen brengen bij hun
vrouw, komen ze bij ons. Ik snap
dat het lastig is je vrouw te vragen of ze je met een dildo wil
bevredigen. Zeker als die vrouw
niet zo open minded is, of een
beetje preuts. Veel klanten houden van hun vrouw en willen ook
niet bij haar weg, maar kunnen
hun behoeftes niet negeren. De
kans dat hun vrouw erachter
komt dat ze het met de buurvrouw doen, is groot. Het is een
stuk veiliger om naar een club
te gaan waar ze lekker anoniem
zijn. Ik heb klanten gehad die op
schoenen geilen, vrouwenkleding aantrekken, twee vrouwen
bezig willen zien of er juist een
man bij willen hebben. Er zijn
ook klanten die graag toekijken
als een meisje sex heeft met een
andere man. Als ik op escort
ga, kom ik ook weleens bij een
man thuis. Als ik dan foto’s van
het hele gezin aan de muur zie
hangen, denk ik: wat ben jij een

‘Wat moet je
anders als
je met een
preutse vrouw
bent getrouwd?’

klootzak. Doe je ding in een
club of hotel, maar nodig geen
vrouwen uit in het huis waar
je vrouw de volgende ochtend
wakker wordt. Dat vind ik niet
respectvol.”
jurk ESCADA oorbellen SOHO
HEARTS
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Robin

(28) is single

en werkt sinds vier jaar
als escort.
“Een

Arabische

zakenman

heeft me een keer laten overvliegen naar Parijs. Hij telefoneerde de hele dag en schold
tegen iedereen die hij aan de
lijn kreeg. Tussendoor keek hij
af en toe naar me en vroeg dan
liefkozend: ‘Darling, would you
like some tea?’ Zulke trips zijn
geweldig. Zo’n klant boekt een
eersteklas ticket en ik voel me

Ik ben bijna klaar met mijn studie psychologie en wil zodra ik
mijn eerste echte baan krijg,
stoppen met dit werk. Vooral
omdat een relatie in de escort
onmogelijk is. Je krenkt toch het
ego van een man als je je mooi
maakt voor een klant. Voorlopig
geniet ik echter van de glamour
en de seksuele macht die dit
werk met zich meebrengt.
Door wat ik allemaal heb gezien,
geloof ik niet meer dat een man
heel lang trouw kan blijven aan
zijn vrouw. Als ik een vriend krijg
zal ik tegen hem zeggen: ‘Doe
wat je moet doen, maar laat me
er niet achter komen.’ Het lijkt
me vreselijk als iedereen het
weet, behalve ik.”
kaftan SPIJKERS & SPIJKERS

‘Een man
kan niet lang
trouw blijven’

TEKST PATRICIA VAN DEN HEUVEL FOTOGRAFIE CORNELIE TOLLENS STYLING ROEL SCHAGEN VISAGIE KATHINKA GERNANT

echt een vrouw van de wereld.
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Natalia

(26) is

single en werkt sinds vijf
jaar in een seksclub.
“Op een gegeven moment had
ik zo’n grote berg rekeningen
liggen, dat er voor mijn gevoel
maar één manier was om op
korte termijn aan veel geld te
komen. Mijn toenmalige vriendje gaf mij groen licht om in een
club in België te gaan werken.
Ik was zo zenuwachtig op mijn
eerste werkdag. Gelukkig trof
ik een lieve klant. Hij wist dat ik
nieuw was en had daarom een
extra mooie kamer en een fles
champagne besteld. De sfeer
was prima. Ik zette de knop om
en had sex met hem. Toen hij
wegging, moest ik huilen. Voor
mijn gevoel was ik toch vreemdgegaan.
Met twee op de drie mannen
met wie ik naar boven ga, heb
ik niet eens sex. Die willen
kletsen, naakt dansen, in bad
champagne drinken. Of gewoon
knuffelen. De meeste mannen
praten heel lief over hun vrouw.
Ze missen alleen iets en vaak is
dat aandacht. Mannen vinden
het geweldig om over zichzelf

‘De meeste
mannen praten
heel lief over
hun vrouw’

te praten en thuis is er niemand
die zo geïnteresseerd aan hun
lippen hangt.”
jurk MADA VAN GAANS oorbellen
THOMAS SABO
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