
 
 

  

Luke (37) is sinds 1,5 jaar werkzaam voor de gigolo-service The Men’s Company. Een baan 

die je alles behalve doorsnee kunt noemen, maar absoluut afwisselend is. ‘’Ik wil graag eerlijk 

zijn, maar hang het niet aan de grote klok.’’ 

 

‘Eigenlijk ben ik er door gezonde nieuwsgierigheid ingerold. In het uitgaansleven ging ik al 

makkelijk en graag met vrouwen om en daar wilde ik meer uithalen. Na een uitgebreid 

intakegesprek kon ik aan de slag. Of je ‘goed’ bent in bed wordt natuurlijk niet getest, maar 

daar komen ze snel genoeg achter. Gelukkig heb ik zelf nog nooit klachten gehad. Daarnaast 

omvat dit beroep veel meer dan alleen je bedprestaties; het is belangrijk dat je begrijpt hoe 

een vrouw in elkaar zit, goed met mensen om kunt gaan, een vlotte babbel hebt en dat je je 

snel kunt aanpassen. Een man die gebruik maakt van een escortservice doet dat meestal uit 

pure lust. Vrouwen bestellen een gigolo niet alleen voor seks, maar ook voor business 

meetings, gala’s of dinner dates.   

 

Ik weet van tevoren niet wie mij boekt. Het enige wat ik weet is de leeftijd en de wensen van 

de klant. Er is altijd wel sprake van gezonde spanning. Het kan bijvoorbeeld zomaar 

gebeuren dat degene die de deur open doet, op zijn zachtst gezegd, nogal tegenvalt maar 

tot nu toe heb ik er geen moeite mee gehad. De vrouw is vaak zenuwachtiger dan ik. Het is 

de kunst om haar op haar gemak te stellen. Ik neem daarom altijd iets leuks mee, zoals 

bubbels. De rest loopt vanzelf. Ik doe niet aan extremen en ondanks het feit dat sommige 

verzoeken ‘verrassend’ zijn, heb ik nog nooit iets afgeslagen.  

 

Ik kan niet leven van deze baan dus ik doe het erbij. Soms heb ik drie keer in de week een 

afspraak en soms een aantal weken niet. De meeste mensen in mijn omgeving zijn ervan op 

de hoogte, maar ik hang het niet aan de grote klok. Zo lang ik er plezier in heb, blijf ik het 

doen.’ 

 

 


