
Martin (34): 'Ik ben gigolo' 

Martin zit niet alleen braaf van 9 tot 5 op kantoor, maar heeft daarbij nog een andere 

baan: hij werkt sinds drie jaar als gigolo. "Vaak is het zo dat de dame in kwestie niet krijgt 

wat ze graag wil van haar man." 
 

Waarom maakt iemand van seks zijn beroep? Martin (34) heeft er een logische verklaring voor. 

"Het omgaan met vrouwen heb ik altijd al leuk, spannend en avontuurlijk gevonden. Ik vind het 

leuk om met vrouwen te praten, leuke dingen met ze te doen en uiteraard vind ik seks met 

vrouwen ook heel bijzonder. Dat heeft me zo’n drie jaar geleden doen besluiten om dit werk te 

gaan doen. Daarbij brengt deze baan voor mij een aantal positieve dingen met zich mee zoals 

avontuur, het stappen in het onbekende, het leren kennen van mensen, de spanning en uiteraard 

het geld." 

 

Maar hoe word je dan gigolo? Heeft Martin een soort 

auditie moeten doen vroegen wij ons af... "Haha! Nee, 

ik heb gebeld met TMC (The Men’s Company) en 

vervolgens heb ik een gesprek gehad met de eigenaar 

van het bedrijf. Dit was van beide kanten positief en zo 

ben ik via dit bedrijf aan het werk gegaan." 

 

Reacties 
De mensen uit de omgeving van Martin reageren over 

het algemeen positief. "De meeste mensen in mijn 

directe omgeving zijn behoorlijk ruimdenkend en 

vinden het leuk dat ik dat werk doe en vragen ook 

regelmatig naar mijn ervaringen. Zover ik kan 

bedenken weet iedereen in mijn directe omgeving van 

m'n werk behalve mijn familie en vader. Mijn moeder 

weet het ook. Ze maakte zich in het begin wel zorgen 

maar ze is er nu aan gewend." 

 

Gigolo en een relatie 
Hoe hij zijn werk met een eventuele vriendin 

combineert kan hij niet goed beantwoorden, aangezien hij single is. "Ik heb wel af en toe een wat 

meer 'serieuze' omgang met een dame. Zij weet er dan wel vanaf en accepteert het ook. Dat 

vrouwen het accepteren heeft denk ik onder andere te maken met het feit dat ik zelf erg 

ruimdenkend ben en hierdoor ook automatisch vrouwen aantrek die dat ook zijn. Mijn beroep zal 

me dan ook niet in de weg staan om een serieuze relatie te vinden. Van de andere kant zou de 

kans ook bestaan dat ik dit werk op zou zeggen voor mijn partner, maar dat is op dit moment 

moeilijk te zeggen omdat die situatie nu niet speelt." 

 

Maar heeft hij naast z'n werk dan nog wel zin in seks gewoon voor het plezier? "Seks is absoluut 

nog leuk als ontspanning. Zowel voor mijn werk als privé is het ontspannend, dat maakt vaak 

weinig verschil. Hoewel je privé natuurlijk vaak wat vrijer bent dan tijdens een betaalde date. 

Het hangt ook van de klant af: is ze aantrekkelijk en heb ik een klik met haar? Het enige is dat 

http://www.gigolo-services.com/


wanneer ik ’s avonds een date heb voor m’n werk, ik niet daarna nog naar een afspraakje met een 

vriendin ga. Dan heb ik het voor die avond wel even gehad met seks."  

  

De 'werktijden' van Martin zijn heel verschillend. "Meestal heb ik eens in de twee weken een 

'werkdate', maar soms ook een aantal weken niet en dan weer twee keer in de week: het is heel 

verschillend." 

  

 
 

De date 
"Dates verlopen altijd anders, maar het meest gangbare is toch wel de afspraak op een 

hotelkamer. Ik rij dan naar het desbetreffende hotel en krijg even van tevoren het kamernummer 

door (of de dame wacht me op in de bar of in de lounge). Er volgt dan meestal een gesprek 

waarin ik de dame leer kennen en zij mij. Na verloop van tijd ontstaan er vaak prikkels waarna 

de erotiek volgt. Ik zorg er altijd voor dat er kaarsjes zijn, muziek en eventueel massageolie 

wanneer daar om gevraagd wordt. Het is aan de dame in kwestie hoe zij de date wil laten 

verlopen, maar ze laten voor een deel ook graag het initiatief aan mij over. De meeste dames 

willen graag aandacht, genegenheid en goede seks. En die goede vrijpartij bestaat meestal uit 

'gangbare' seks, dus geen extremiteiten, experimenten of aparte dingen." 

 

Waarom een gigolo? 
Martin weet wel waarom deze dames een gigolo bestellen. "Vaak is het zo dat de dame in 

kwestie niet krijgt wat ze graag wil, bijvoorbeeld van haar eigen man. Soms met goedkeuring 

van de partner (maar vaak ook niet) wordt er dan een gigolo ingehuurd. Ook zijn er veel single 

vrouwen die zichzelf willen verrassen met een gigolo, omdat ze de tijd of zin niet hebben om 

iemand uit de kroeg mee naar huis te nemen. Dan hebben ze ook niet het risico dat zo’n man 

blijft plakken of dat hij de volgende dag weer op de stoep staat. Bovendien is het natuurlijk ook 

veiliger om een leuke man via The Men’s Company in te huren dan een wildvreemde mee naar 

huis te nemen. En ze weet dan tenminste zeker dat de seks ook goed is." 
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Rare verzoeken 
Martin krijgt natuurlijk ook af en toe met bijzondere wensen van klanten te maken. "Zo is er een 

man die zijn vrouwelijke PA graag bezig ziet met een andere man. Daar ben ik (en andere 

mannen van TMC) weleens voor gevraagd. We hebben dan seks met zijn PA en hij kijkt 

tevreden toe. Daarnaast heb ik enkele keren meegemaakt dat jonge vrouwen nog maagd waren 

en nu wel eens wilden weten hoe ’het' zou zijn. Dat is natuurlijk heel bijzonder en vergt ook wel 

inlevingsvermogen. Ook bijzonder was mijn trip voor een aantal dagen naar Amerika. Daar 

wilde de vrouw van een stel mij weer zien nadat ze mij een aantal weken daarvoor had 

uitgenodigd in een hotel in Amsterdam. Dat was een geheel verzorgde trip waarbij ik het enorm 

naar mijn zin heb gehad." 

 

Voor Martin is er wel een grens. "Er zullen best verzoeken zijn die ik niet zou doen maar kan me 

even niet bedenken welke dat zouden zijn. Uiteraard de bekende extremen niet, maar verder sta 

ik voor veel open, mits ik er zelf een goed gevoel bij heb. 

 

Martin inhuren 
En als we Martin nou een avondje willen inhuren? Hoeveel zijn we dan eigenlijk kwijt? "Iedere 

date is weer anders (andere wensen) waardoor de prijs kan variëren, maar gemiddeld kost ik € 

450 voor de eerste twee uren en vervolgens € 150 per extra uur."  

 

Martin is werkzaam voor High Class escortbureau The Men's Company. Op de website van The 

Men's Company kun je een date met hem aanvragen. 

 

Zou jij er open voor staan om een keer een gigolo in te huren? 
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