
w
 Baeren werden vaak uit de stad verbalUJcn, maar 
kwarnen dan tach weer lerug. Veel van hen kwa
men vroeger of later tcrecht in het 'spinhuis' (de 
vrou- wengevangcnis), een gebouw dat nag steeds 
te zien is in de Spinhuisstccg. DaM l,atcn de gevan
gcn vrouwcn, niet aileen haeren maar oak dicveg
gen, in zcdige Idtdij te spinnen. Wie wilde kon hun 
tegcn cDtrecgeld komen bekijkcn. 
Maar straffen konden de hocrerij niet doen stoppen. 
Tcnslatte waren t,r op een bcvolking van 200.000 
mallr 24 'schoutsdieoaren' (POlilic3genlen) cn dic 
hadden htrn handen al vol aan de gewonr. criminali
teit. Voor dcze SchouLSwenarcn waren er aantrckke 
lijkcr arrcstanten dan de hoeren: namelijk sommige 
van hllll kJanlen. Hoeren mochten geen gehuwde 
klanten hebben - overspel was cen grate misdaad 
en ook geen joodse klanlen (sexueel conlaet lusscn 
jaden en christenen was verboden). Joden en ge
lrauwdc mannen kondcn hIm slr3.f cehler afkopcn 
en cen derde van de boetes was voor de schoUlsdie
naren. Daarom dtdcn zij nogal cens een inval in de 
bordelcn op zoek naar zulke mannen. 

'BESCHERMER' 
Ben ander verschil met de lwintigste eeuw is, dat er 
i.n die tijd vrijwel geen pooiers waren. Er beslonrl 
niel cens cen woord voor. Mannen vonden het 
schandelijk om van de sexuele vcrdieoslcn van 
vrouwcn te profitcren en onverdraaglijk als hun 
vrouw of vTiendin met een ander vree. Haast aile 
hoeren waren dan ook ongchuwd en alleenslaand. 
Zij lrouwde.n vaak met een zeeman en pas wanneer 
deze doad of weg was staplcn zij weer in de prosti
tUlie. In Den Haag Jag dat anders, dilar tippelden 
vee) vrouwen in he! Haagse Bas. Oat maaktc hen 
kwetsbaar. De Haagse meisjes zochten dan cen 'bl'.,-
schenner' bij de soldaten die in Den Haag gclegerd 
waren, die ze dan eeo afgcsprokcn bedrag bema)· 
den om's avonds vanaf cen afstand op haar te pas
sen. De enige hoeren die samenwoondclI mel cen 
man, waren eigenlijk geen hoeren maar dieveggen: 
zij lokten een man een slil straatje in en nag voor cr 
jets gcbeurde kwam de man levoorschijn met de 
woorden: "Blijf van mijn vrouw at', of: "Wal doe 
je met mijn zusterr. De 'klan!' was dan een mak
kclijke pr<;loi voor beroving en durfde meestal niet 
n<lar de schoutsdienaren te gaan. 

HOEREWAARDL~ 
Dat be/ekenl niet dal3I1e prostituees voor zich7.-elf 
wcrkten. Er was weI e.en klein aalllal chique hoeren 
die op zichzclf woondco:n, mel cen dienstmeid, en 
thuis Idanlcn onlvingen. Ook waren er meisjes die 
op zichzelf woondell en voor het oag van de wereld 
.eerlijke vrouwen' waren, maar wier adressen be
kend waren en die af en toe gehaald werden voor 
een kJant. Dm waren er de ill'IDC tippclaarstcrs, 
'kruishoeren', die vaaksamen mel een vrouwelijke 
kmneraad 's nachL<; lang:; de stralen klanten oppik
kn. Dc Kalverstraat en de Dam waren eeuwenlang 
tippclzones hij llilstek. Maar de meeste prostiruees 
woonden en werk1en in een 'hoerhuis' (bordeel) en 
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stell een speelhuis voor. Ie .. zige vrouwefl waren prUSjj
dereen kon er komen; er luees op loek naar een 
wad gcdanst, gezongen, klant. 

w:lfen daar overgeleverd ruin een ' hoerewaard in'
 
(madam).
 
De hoerewaardinnen waren in die tijd de ~lcutclligu


ren van de prostitutie. Zij organisccrden de proslilU

tie, 'verkor:hten' elbaI hoercn door en
 
incasseerden vaak het geld. Een hocrhuis was ech

ter mecstal klein en armoedig, sams niet meer dan
 
een karner of een micLCrige kclderwoning. Een hoc·
 
rcwaardin had rneestal maar ccn of lwee, hooguit
 
drie hoeren bij zich wonen. De hoercn waren meeSl

31 niet vrij om I.e gaan, omdat zc schuJden haddcn
 
aan de hocre- waardin. Ze waren vaak 'op de helfl'
 
(dat is a] cen eeuwenoude uitdrukking), kregcn
 
daarvoor kOSl en in\.Voning, maar moesten van de
 
andere hcUt hun schulden tcrug belalen. Zc kondcn
 
mel schulden ell al doorverkocht worden aan een
 
ander hoerhuis. Schulden afbctalen was mocilijk,
 
Sommige hoeren probeerden chlarom Ie vluchten.
 
De hoerewaardinnen wilden hun mcisjcs dan ook
 
voortdurend in de galen te houden, gingen mel hen
 
mee naar de spedhuizen cn licpen soms zelfs sa·
 
men met hen op straal om mannen aan te spreken.
 

JAARLOON 
Dc reden van die sehuldenlag in de armoede en de 
lagc lonen voor VTouwen. Een alleenstaand wer



!<end meisjc verdicnde nauweljjks gcnocg om haar 
cigen eten Ie belalen. Als ze cen /ijdje wcrkloos of 
ziek was en haar fawilie kon haar niet he/pen, dan 
was eeo hocrewaardin wei bereid bij tc springen, of 
haar zelfs in haar huis te laten verplegen: dil moesl 
natuurlijk later terugbc/aald worden. Ben meisje dfIt 
een builcneehlclijk kind krceg kon bevallen in een 
hoerhuis, maar fiOest dan dat bedrag laler terug ver
diencn. Meisjes die genocg haddcn van hun annoc
dig bcstaan en zelf prostituCe wilden worden, 
hadden daarvoor mooie klcren nodig en kJeren wa
ren Juur: cen bchoorlijk Slel kleten kostte al gallw 
het jaMloon van ceo dienstmeid. Hel geld daarvoor 
lceode ze bij de hoerewaardin. Vaak lokte een hoe
rewaardin cen meisje de proslitu/ie birmen mel de 
belofte van mooie kleren. 

SLAPEN 
De omgang met de klant was persoonlijker dan le
genwoordig. Vaak kwam de man ecn helc avond, 
werd cr samen gegelen cn pJczier gemaakl cn ging 
mCn daama uit in de slad. De winSI voor de hoere 
waardin beslond vaor een groot dt-el uit de hoge r~
kening voor elen en drinken, wanl de prijs van 
voedsel en drank was vergckken met de lonen 
enoon hoog. Het was normaal ciat de man bleef sla
pen; zceliedcn die geen vast adres in Amsterdam 
hadden, bleven soms weken in een hocrhuis wonen, 
tot hun geld op was. 

HOGEPRIJS 
Allce.m;taande meisjes Uil het gcwonc volk hadden 
bet dcstijds zo mocilijk d1t de keuze voor prostitu
tie nog zo gek ruel wa.'i. Hocren waren beter ge

'\	 kJeed, beter Bevocd, hadden meer plcziertjes en 
meer mogclijkhcdcn am geld te verdiencn dan een 
'ccrlijk' meisjc. Maar de prijs was haag. Zij wcrden 
op cen hoop gegooid mel criminelen en konden in 
de gevangenis terccht komen. De gocde naam was 
daannec verJoren, evenals de kans or cen faL<-;oen
lijk huwclijk. Oak de gezondheid Hep gevaar. In de 
spcelhlliz~nen de hoerhuizen werden de meisje..'i 
vooral ingeze/ als animeermeisje, zodat vee! vrOLl

wen aan de drank raaklen. Erger nag waren de ge
slaebtsziekten. Er bcstonden condOOTll$ van schapc
dannen, maar die werden nauwclijks gebruikt. De 
meestc prostituecs liepen zicktcn op. OnvTIlchlbaar
hdd was daal'van vaak het gevolg, zodat na hel eer
$tc - vlL'lk onwettige kind, cr meestal geen meet 
volgde. Door de hoge kinderstcrft~,en omdat hoc
ren hun kind moesten uitbcstcden, slicrf dat cne 
kind mec.<;tal op heel jange leeftijd. Men wist de 
oor/.aak van dic onvruchthaarheid niet, maar dachl 
dat dit kwam door de velc sex: ~Op wegen die veel 
bewandeld worden kan geen gras grocien" was loen 
de uitdrukking. 
De crgste gcslachL<-;zickte was syfilb. Ok heette 
toen de 'grote pokken' wanl men kreeg niet aHeen 
zweren aan de geslachtsorgancn maar over het hele 
Iichaam. Oak een :liekle heeft cen gcsc.;hicdcnis. $)' 

filis was toen nag ongcneeslijk, veel prosliluees 
werden ziek, soms zelfs krankzinnig, en gingen 
eraan dood. De toen gebruikelijke bchandeling met 

kwik hiclp niet en gaf vteselijke bijverseluJoselen. 
Door kwikvergifliging vielen haren en landen uil: 
men kon ook aan de bchandcling overlijden! 

VROUWENZAAK 
Jong overlijden., onvruch/baarheid, Cllcoholisme en 
in de goot raken waren de risico's van prostitulie. 
Maar vcle prostituees werkten slcchts ceo paar jaar 
en trouwdcn dan mel eeo zeeman, of werden zelf 
op jonge Iceftijd hocrewaardin. Hoerewaardilmen 
woondell vaak samen met een man of vriend - wat 
handig was voor ollwilJige be,talers - maar met het 
hocrhnishouden bemocide hij zich nict. Gcdurende 
de 7.cventie.ndc en achlliende eeuw was in Amster.. 
dam niet allcen dc prostilulie., maar ook het organi
seren en de opbreoi,'Sten ervan cen vrouwenzaak. 
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In de goot van de samenleving, 
ligt het geluk voor het grijpen. 

Daar waar het schijnsel 
je rneetovert in een droam 
een koestering 
in de spiegel 
van mUH diepste zijn, 

Verdwalend in zijn lijf 
op zoek naar oneindigheid 
een tip van de sluier 
nimmer gelicht 
wachtend op mijn hand, 

MargotA. 
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