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EH, 
WAT 
DOE
JIJ?

TEKST RENÉE BROUWER

Als Marike, Renée en Romee vertellen 
wat voor werk ze doen, krijgen ze vaak 
verbaasde reacties. Begrijpelijk, want 
werken in de wereld van achtbanen, 
grote rechtszaken en de high-end 
escortservice kom je niet vaak tegen.
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MARIKE: “Ik was 21 jaar toen ik samen 
met een medestudente van de universi-
teit een high-end escortservice begon. 
We studeerden allebei nog: ik internatio-
nal business administration, zij sociolo-
gie. Omdat ze ook als model werkte en 
regelmatig oneervolle voorstellen kreeg, 
kwam zij op het idee. Wat als we een 
escortservice zouden oprichten, waarbij 
we echt het complete plaatje aanboden? 
Dus hoger opgeleide vrouwen die er niet 
alleen mooi uitzagen, maar ook nog iets 
te vertellen hadden en waar je als klant 
echt op volwaardige date mee kon gaan. 
Hoewel er dan uiteindelijk ook sex zou 
plaatsvinden, moest dat niet het allerbe-
langrijkste zijn. Daar waren al genoeg 
andere escortbureaus voor en dat was 
niet onze markt. Enthousiast gingen we 
aan de slag. Met een investering van een 
paar duizend euro begonnen we Society 
Service, een high-end escortservice. We 
vroegen een exploitatievergunning aan 
voor het runnen van een sexbedrijf en 
lieten een mooie site maken. De eerste 
escorts meldden zich daarna bij ons aan 
om met ons samen te werken. Een 
kantoor hadden we niet. Ik woonde op 
kamers en mijn zakenpartner nog bij 
haar ouders, dus alles regelden we telefo-
nisch of online. Voor zakelijke afspraken 
gingen we altijd naar de lobby van een 
chic hotel. Al snel lukte het ons om met 

ons bedrijf wereldwijde bekendheid te 
krijgen. Zo bedachten we de ‘Ontknaap-
service’, een dienst voor mannelijke 
maagden vanaf 21 jaar die leren hoe ze 
met vrouwen moeten omgaan, zowel 
sociaal als op seksueel gebied. Inmiddels 
bieden we deze service ook voor vrouwen 
aan, maar in die tijd was dit idee zo 
vooruitstrevend dat zelfs buitenlandse 
pers erover schreef.”  

DUIDELIJKE SCREENING 
“Doordat mijn zakenpartner en ik op een 
gegeven moment een andere kijk op onze 
bedrijfsvoering kregen, scheidden na 
twee jaar onze wegen. Ik kocht haar uit 
en zij begon voor zichzelf een nieuwe 
escortservice. Ondertussen werkte ik ver-
der aan de groei van mijn bedrijf. Zonder 
er veel moeite voor hoeven te doen, kreeg 
ik veel aanmeldingen van vrouwen die 
via mij wilden gaan werken. De meeste 
waren prachtig om te zien, maar waar ik 
vooral geïnteresseerd in was, was waar-
om ze het werk wilden doen. Wat von-
den ze er leuk aan en wat waren hun ver-
wachtingen? Door goede en duidelijke 
gesprekken te voeren, kon ik de juiste 
vrouwen kiezen die echt bij mijn bedrijf 
pasten. En eigenlijk doe ik dat nog 
steeds op die manier. Voor mijn klanten 
wil ik het allerbeste. Het starttarief voor 
een boeking begint bij 700 euro, maar 
kan makkelijk oplopen tot wel 10.000 
euro. Daar mag je dus ook zeker iets van 
verwachten vind ik. En omgekeerd geldt 
ook: niet iedereen kan zomaar via ons 
een escort of gigolo boeken. De veilig-
heid van mijn werknemers staat voorop. 
Er wordt vaak gedacht dat zij altijd met 
een beveiliger op stap gaan, maar dat is 
niet zo. Door vooraf een goede telefoni-
sche screening uit te voeren, zorgen wij 
er als bureau voor dat we precies weten 
met wat voor klanten we te maken heb-
ben. Als blijkt dat iemand alleen op zoek 
is naar sex en interessante standjes, dan 
verwijzen we diegene vriendelijk door 
naar een ander escortbureau. Een andere 

manier om onze escorts te beschermen, is 
dat we vlak voor en na de boeking altijd 
telefonisch contact met elkaar hebben. 
In de vijftien jaar dat ik mijn bedrijf run, 
is er nog nooit een incident geweest. Ook 
niet bij andere high-end escortbureaus 
trouwens… Ik hou echt van mijn werk. 
Het is leuk, uitdagend en jaarlijks draai 
ik een omzet van een paar miljoen. Waar 
ik alleen niet aan kan wennen, is de 
vraag of ik zelf ook ervaring heb met dit 
werk. Is dat dan belangrijk, vraag ik me 
af? Moet je echt het werk gedaan hebben 
om een goede opdrachtgever in deze 
business te zijn? Ik vind van niet, maar 
daar zijn de meningen best over verdeeld. 
Het belangrijkste voor mij is dat ik trots 
ben op wat ik doe. En dat ben ik, voor de 
volle honderd procent!”

‘IK KRIJG VAAK 
DE VRAAG OF 
IK HET WERK 
ZELF OOK DOE, 
WAAROM IS  
DAT BELANGRIJK 
DENK IK DAN…’

Marike (37) begon vijftien jaar 
geleden als student een high-end 
escortservice. Jaarlijks draait ze een 
omzet van een paar miljoen. 
‘Het starttarief begint bij 700 euro, 
maar kan makkelijk oplopen tot 
wel 10.000 euro. Daar mag je dus 
zeker iets van verwachten vind ik.’
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RENÉE: “Werken in de Rechtspraak is 
een aparte wereld. Je krijgt niet alleen te 
maken met veel moeilijke, juridische 
onderwerpen, maar ook met alle emoties 
van slachtoffers en hun familie en vrien-
den. Als rechtbanktekenaar ben ik echt 
wel wat gewend, maar toen ik de rechts-
zaak van Gökmen T., de tramschutter in 
Utrecht, tekende, liepen ook bij mij de 
rillingen over het lijf. Eén van de slacht-
offers vertelde hoe zij de schietpartij van 
T. had overleefd. Ze richtte zich toen op 
de dader en zei dat hij haar niet te pak-
ken had gekregen. T. zei toen: ‘Jammer, 
jammer’, waarop er een luide gil van ver-
ontwaardiging van iemand uit publiek 
volgde. De hele zaal was aangeslagen. 
Het was duidelijk dat T. geen enkel 
berouw toonde en ook ik vond dat 
schokkend om te horen.”  

BENADERD DOOR 
VERDACHTE 
“Ik begon als rechtbanktekenaar toen ik 
25 was. De rechtbank in Breda had een 
jaar daarvoor een Open Monumenten-
dag gehouden waarbij ook nep-zittingen 
werden georganiseerd. Ik maakte daar 
een tekening van en blijkbaar viel mijn 
werk in de smaak, want al snel werd ik 
door een journalist benaderd voor mijn 
eerste klus. Vervolgens kreeg ik meer 

opdrachten. Ik weet nog hoe ik tijdens 
de schorsing van mijn tweede zaak werd 
benaderd door een verdachte van oplich-
ting. Hij vroeg aan mij of hij mijn teke-
ning mocht hebben. Waarom weet ik 
niet, maar ik denk dat hij me vooral 
wilde laten merken dat hij me had zien 
tekenen. Niet dat ik daarvan onder de 
indruk was trouwens. Ik heb lang karate 
gedaan, dus als het nodig was, hoekte ik 
hem zo neer. Vriendelijk bedankte ik 
hem voor zijn interesse, maar die teke-
ning kreeg hij niet. Ik ben eigenlijk 
nooit bang tijdens een rechtszaak. Als 
verdachten contact proberen te maken, 
ga ik daar niet op in. Er is ook altijd 

Renée (30) is als recht-
banktekenaar vaak getui-
ge van de meest heftige 
rechtszaken. Terwijl ver-
dachten worden onder-
vraagd door advocaten, 
rechters en officieren van 
justitie, tekent Renée wat 
er zich in de rechtszaal 
afspeelt. ‘Omdat ik heel 
gefocust werk, ontgaat 
mij geen enkel detail.’

‘ALS VERDACHTEN CONTACT PROBEREN 
TE MAKEN, GA IK DAAR NIET OP IN’
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zoveel politie en beveiliging aanwezig 
dat er weinig kan gebeuren. Bovendien 
ben ik ervan overtuigd dat als een 
verdachte iemand al zou willen ‘terug-
pakken’ ik niet bovenaan het lijstje sta. 
Ik laat een rechtszaak alleen maar tot 
leven komen, meer niet.”  

GEFOCUST TE WERK  
“Als rechtbanktekenaar doe ik visueel 
verslag van een rechtszaak. Het fotogra-
feren en filmen van verdachten is verbo-
den, maar een tekening van hen maken, 
mag wel. Dit is opgenomen in de 
Persrichtlijn, oftewel: de regels waar de 
media zich tijdens een rechtszaak aan 
dienen te houden. Een verdachte is nog 
niet veroordeeld, dus ik ben me er altijd 
van bewust wat voor impact mijn teke-
ningen op de beeldvorming over hem of 
haar kunnen hebben. Daarom geef ik bij 
elke rechtszaak een oprechte impressie 
van hoe alles verloopt. En natuurlijk 
hoor ik daarbij vaak de heftigste dingen, 
maar het gaat er niet om wat ik ervan 
vind. Ik observeer en teken alleen. 
Omdat ik heel gefocust werk, ontgaat 
mij geen enkel detail.  Mijn opdrachtge-
vers zijn voornamelijk kranten en 
nieuwsprogramma’s. Ik ben niet vast bij 
hen in dienst, maar werk als zelfstandi-
ge. Sommige tekeningen maak ik exclu-
sief voor één opdrachtgever, andere ver-
koop ik meerdere keren. Het verschilt 
soms wat ik ermee verdien. De ene teke-
ning levert bijvoorbeeld 200 euro op en 
de andere 500. Gemiddeld neem ik drie 
tot vier uur voor een redelijke tekening. 
Ik teken met een speciale pen op mijn 
iPad, meestal zolang de zitting duurt. 
Dit loopt alleen nogal uiteen. Zo kunnen 
rechtszaken in twintig minuten worden 
afgerond, maar ook pas na meerdere 
dagen. Ik heb weleens een zitting gehad 
waarvan twee verschillende opdrachtge-
vers een tekening van de verdediging 
wilden. Ik wilde daarom twee varianten 
maken, maar de zitting duurde maar 
25 minuten. Tijdens het proces besloot 
ik dus om alles zoveel mogelijk te 
schetsen en te noteren en daarna werkte 
ik het op mijn gemak uit. Mijn grote 
droom is om over vijf jaar een boek te 
schrijven over alle rechtszaken die ik heb 
meegemaakt. Ik zit dan tien jaar in het 
vak mijn werk en dat lijkt me een mooie 
mijlpaal om inhoudelijk meer over mijn 
werk te delen.”
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ROMEE: “Als kind had ik altijd al inte-
resse in achtbanen. Ik vond het fascine-
rend hoe snel ze gingen en bouwde ze 
met K’NEX na. Op mijn achttiende 
ging ik naast mijn studie Werktuig-
bouwkunde bij attractiepark Toverland 
werken. Daar hielp ik gasten in en uit de 
achtbaan gaan. Op een dag vroeg ik aan 
de directeur hoe en waar achtbanen 
werden gekocht. Hij zei dat daar speciale 
beurzen voor waren en dat ik er eens 
naartoe moest gaan. Dat deed ik, in 
2012 in Berlijn. Op de beurs voelde ik 
me als een kind in de snoepwinkel. 
Er waren zo veel interessante mensen die 
ik leerde kennen. Ook waren er studen-
ten van de pretparkstudie Attractions 
and Theme Parks Management aanwe-
zig. Zij vertelden dat ze voor hun studie 
bijvoorbeeld stage liepen in pretparken 
en leerden hoe de ontwikkeling van een 
nieuwe attractie tot stand kwam. Ik hing 
echt aan hun lippen. Omdat ik me graag 
meer wilde specialiseren in pretparken, 
besloot ik beide studies tegelijk te gaan 
doen. Dat was zwaar, maar gelukkig kon  
Werktuigbouwkunde ook parttime.”  

EERSTE ONTWERP 
“Elk jaar bezocht ik de achtbanenbeurs 
en op een gegeven moment leerde ik 
iemand kennen die een soort makelaar 
was tussen achtbaanfabrikanten en pret-
parken. Ik mocht bij hem stagelopen en 
samen reisden we de wereld over. Zo ont-
moette ik nog meer mensen uit de acht-
baanwereld. Ook mocht ik onderzoek 
doen naar wat pretparkdirecteuren onge-
veer verwachten als ze werden benaderd 
voor een idee van een nieuwe achtbaan. 

Al snel kwam daaruit dat ze dan graag 
een 3D-ontwerp wilden zien. Dat vond 
mijn stagebegeleider echt iets voor mij. 
Hij vroeg of ik een keer zoiets wilde 
maken, juist omdat ik erg goed was in 
techniek. Een paar maanden later volgde 
al mijn eerste opdracht: het concept 
bedenken voor een nieuwe achtbaan in 
Legoland. Het was fantastisch om te 
doen. From scratch bedacht ik het concept 
voor Flying Eagle, een achtbaan die nu 
echt bestaat. Na mijn ontwerp ging er 
nog best wat tijd overheen – het ontwik-
kelen en maken van een achtbaan duurt 
vaak jaren – maar het pretpark was 
enthousiast en kocht het concept aan. 
Vervolgens bouwden ze zelf verder aan 
het idee. Voor het technische gedeelte, de 
aankleding en na de naam van de attrac-
tie ben ik dus niet verantwoordelijk 
geweest. Dat is in de achtbanenwereld 
ook niet gebruikelijk, daar gaan anderen 
weer over. Toch blijft de Flying Eagle 
mijn grote trots. Het was mijn eerste 
project en hoewel ik het verloop van de 
achtbaan wel kon dromen, was ik echt 
verrast toen ik voor het eerst in de attrac-
tie zat. Het was in één woord geweldig!”   

IN TRANSITIE 
“Na Flying Eagle volgden er al snel meer 
opdrachten. Leuke achtbanen waarvan 
de concepten uit mijn koker kwamen, 
zijn bijvoorbeeld Runaway Tram in 
Morey’s Piers in Amerika en Noisette 
Express in het Franse Nigloland. Onder-
tussen ging ik in mijn privéleven in 
transitie als vrouw. Onbewust wist ik 
altijd al dat ik geboren was in het 
verkeerde lichaam. Ik bevond me met 
mijn werk voornamelijk in een mannen-
wereld, maar ik voelde me veel meer een 
vrouw. Dit voor mezelf toegeven, was erg 
moeilijk. Ik had natuurlijk al een aardig 
netwerk opgebouwd en ik was bang dat 
ik in de achtbanenbranche niet meer 
geaccepteerd zou worden. Toch kon ik er 
rond mijn 24e niet meer omheen; dan 
maar geen werk meer, dacht ik. Maar 
gelukkig reageerden al mijn contacten 
heel begripvol. Dat was zo’n opluchting. 
Inmiddels ben ik dus één van de weinige 
vrouwen die achtbanen ontwerpt. Het is 
fantastisch om te doen, maar omdat de 
looptijd heel lang is, kan ik er nog niet 
fulltime mijn brood mee verdienen. 
Daarom werk ik ook als technisch verta-
ler van speeltoestellen, maar ooit hoop ik 
me zelfstandig te kunnen vestigen als 
bekende ‘achtbanenmakelaar’/ontwerper. 
Dan komt mijn grootste droom uit.” 

‘IK KON HET VERLOOP VAN 
DE ACHTBAAN WEL DROMEN, 

TOCH WERD IK VERRAST 
TOEN IK ERIN ZAT’

Romee (29) is achtbaan-
ontwerper. Van alle 
attracties die zij bedacht 
heeft, is ze het meest 
trots op achtbaan Flying 
Eagle in het Deense Lego-
land. ‘Ik was bang dat ik in 
de achtbanenbranche niet 
als vrouw geaccepteerd 
zou worden.’


