
VAN DE ANDERE KANT BEKEKEN
 

Het is misschien wei aardig om eens iets van iemand te horen die in zijn leven met 
dames "uit het Ieven" te maken heeft gehad, vandaar deze bijdrage. Het woord "hoer" 
mag dan een geuzennaam zijn in kringen van de Rode Draad, ik spreek echter liever van 
dames. Ik heb veel respect voor de dames en er veel aan ze te danken. En omdat rk al 
lang met ze samenwerk zullen een aantal dames zich in mijn verhaal herkennen. 

Laat ik eerst iets over mezelf vertellen.
 
Wie ben ik? Mijn eehte naam is niet
 
belangrijk. Maar tijdens mijn werk bij de
 
Rode Draad heet ik Alida Werkgraag,
 
oftewel Alie, Aaltje of meid.
 
Er zijn twee oorzaken aan te geven voor
 
mijn contacten met de dames:
 
Ten eerste ben ik vrij streng opgevoed.
 
Mijn ouders hadden een bedrijf en daarom
 
weinig tijd voor rnij. 
Voor1ichting op gebied 
van seksualiteit was er 
helemaal niet. 
Ten tweede ward ik in 
mijn jeugd 
gechanteerd door twee 
dienstJneiden, zo werd 
huishoudelijk 
personeel voor de 
tweede wereldoorlog 
nu eenmaal genoemd. 
Het kwam er, kort 
gezegd, op neer dat zij 
dingen van mij wisten, 
die ik voor mijn ouders 
verborgen wilde 
houden. In ruil voor 
hun stilzwijgen moest 
ik allerlei 
huishoudelijke 
karweitjes voor ze 
opknappen. 
Aanvankelijk aileen in 
mijn ouder1ijk huis, 
maar later en toen in 
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vrouwenkJeding, ook bij een zuster van een 
van de meiden. 

Eerst vond ik het vervelend, later. begon ik 
het opwindend te vinden. Toen ik het huis 
uit was, en de ehantage stopte, heb ik er 
een tijd niet over nagedacht, totdat ik sex

. problemen kreeg. Ik was inmiddels.ge
trouwd en het wilde met mijn vrouw niet zo 
vlotten. Ik ben toen, met instemming van 
een seksuoloog, naar Amsterdam gegaan 
voor voor1ichting. lk had een adres 

gekregen op de N.Z. 
Voorburgwal. 
Daar werkte Erica... die 
naam vergeet ik nooit. 
En als je dan van "het 
platteland" komt, sidder je 
wei aJs je de deur binnen 
stapt, dat beloof ik U. 
Ik had verwacht dat ik 
snel de deur uit gewerkt 
zou worden. Het liep 
allemaal anders. Ik 
vertelde mijn verhaal. Ze 
had geduld met me. 
Blijkbaar had ze door dat 
ik het erg moeilijk had. 
Uiteindelijk probeerde ze 
van alles, van trekken tot 
stimulatie met vibrators, 
niets hielp. 
Ze ward er moedeloos 
van. Uiteindelijk 
vemederde ze me. Ik 
moest de keuken 
schoonmaken in oude 
kleren van haar. 

Ook hierdoor kwam ik niet kJaar, maar ze 
vroeg me een andere keer terug te komen. 
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Toen ik die andere keer terug kwam, was 
er een tweede vrouw bij. Ze was wat 
ouder en zat ook "in het vak". 
lk kon voortaan bij haar terecht en ik ben 
haar nag steeds dankbaar. Ze vertelde 
me dat ik nooit van die kick van 
huishoudelijk wern zou afkomen. Hoe 
groot was haar gelijkl Ze liet me wernen, 
en trachtte me klaar te maken. Toen dat 
niet lukte werd ze kwaad en stoat me op, 
tot ik klaar zou komen. Ik vraag me nog 
altijd at waarom ze dat deed, voor 
iemand die ze niet kende. 
Uiteindelijk was het zover, ik kwam kJaar. 
Het was niet echt een genot, want ik 
dacht dat ik uit elkaar spatte en dat er 
van alles mis was gegaan. Toen 
mevrouw me kwarn halen, hebben we 
een gesprek gehad. Ze kon me niet 
[anger ontvangen wegens persoonlijke 
omstandigheden. 
Zo kwam ik bij andere dames, die ik 
opzocht aehter het raam. 
Dit was in de tijd dat het gemiddelde 
tariet rond vijfentwintig gulden lag. 
Ik heb in die tijd allenei dames ontmoet 
Ik heb voor mezelf de volgende indeling 
gemaakt: 
a. Dames die het ging om iemand te 
helpen tegen redelijk tarief. Zij keken niet 
op een minuut langer of korter. 
b. Dames die het aileen om geld ging en 

die de gasten zo snel mogelijk 
wegwer1<en. 
c. Dames voor wie een afgesproken prijs 
niet genoeg was en die direct begonnen 
over meer. 
d. Dames die onbetrouwbaar waren en 
die, als ik opgesloten zat, in mijn spullen 
keken en geld wegnamen. 
Dat laa15te heb ik gelukkig slechts een 
keer meegemaakt. De meeste dames 
waren sociaaJ bewogen en ik heb de 
beste herinneringen aan hen. Zo riu en 
dan kom ik, wandelend in Amsterdam of 
een andere grote stad, een van de 
dames uit die tijd tegen. We gaan dan 
koffie drinken om samen herinneringen 
op te halen. 
Na de periode van "ramen" kwam ik bij 
clubs terecht. Tegenwoordig ben ik de tot 
meid gedegradeerde AliB, die regelmatig 
bij de Rode Draad het vuile wer1< mag 
opknappen. 

Wie weet zien we elkaar, ik in mijn 
functie als meid, die alles moet doen en 
moet ondergaan wat dames zeggen, op 
de open avond, 6 januari. 

Uk,lik, 

Uw onderdanige Alie. 

Beste collega's, 

Laatst moest ik op eseort bij iemand waar ik wei vaker was geweest. Het is een klant met 
vaak wisselende stemmingen. In een vorige 'Vluggertjes' sehreef ik ai, dat ook ik kJanten 
heb die soms dronken zijn. Een van die k1anten is deze. 
Nu had hij weer iets nieuws. Hij zei dat hij veniefd op me was geworden, en hij wilde een 
relatie met me. Als er iets is waar ik een hekel aan heb, is dat wei aan klanten die verliefd 
op me worden. Negen van de tien keer is er totaal geen sprake van Hefde, maar van een 
gratis wip... Gelukkig heb ik hem aan zijn verstand kunnen brengen dat het nooit iets zou 
kunnen worden tussen ons. 
Gelukkig heb ik oak lauke klanten. 20 had ik laatst een klant die vier jaar jonger is dan ik. 
Ik ben zeit zesentwintig, en om dan met iemantf van tweeentwintig in bed te liggen is best 
aantrekkelijk. Dit kornt in de jongensprostitutie nauwelijks voor. 
Het contact liep overigens lekker. De k1ant vond dat schijnbaar ook, want hij gaf mij 
vijtenzeventig gulden fooi! 
Dat is tot nu toe het hoogste bedrag dat ik ooit aan fooi heb gekregen. 

Michael 
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