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DE CARRIERE VAN~ 
EEN FRANSR HOER 
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Celeste Mogador, een meisje uit een Parijse 
volkshuurt, betrad als zestienjarige een bordeel en 
stierf op 8S-jarige leeftijd als gravin. Zij lcefde in de 
negentiende eeuw en hoewel de pro~titutie ook toen 
al vele wegen kende, bleef eeo adellijk huwelijk voor 
de meeste meisjes en vrouwen een verre droom. 
Celeste schreef zelf haar memoires die, hoewel 
geromantiseerd, minder gruwelen bevatten dan de 
gefantaseerde verhalen over hoeren van beroemde 
schrijvers oit haar tijd. 

Rania Dromen 

Zij werd als Celeste Venard in 1824 geboren uit Nauwelijks uit de gcvangenis onlslagen, lict zij 
eell handarbeidcrshuwelij k. J Iaar vader sticrf jong :zjch lnschrijven als hoer en deed haar intrede in 
en haar mocdcr verdiende een krappe kost op cen het bordccL Haar dromen over vee! geld en mooie 
naai-atelier. Haar stiefvader sloeg haa.. moeder en klefen bleken al snel bedrag: z.ij was baar vrijheid 
probcerde haar aan te randen en toen Celeste kwijt en na aftrck van kost, inwoning en ceo 
bijna 7-csticJl was, liep ze van huis wcg. Op straat voorschot voor wcrkklcding blcef er niet vee! geld 
ontmocttc 7-C ceo vricndclijke dame die hailr vij over. BovcndicD beviel het baar ruet dal zij aile 
rich in buis nam. Dci',c vrouw was prostituce en wcnscn van de clientele moest vervullcn. Zij 
schrok locn ze Celeste's leeftijd vernam: het wa~ bcschrijft in haar memoircs hoe de dichter Alfred 
prostituees tt.:n slrcngste verboden minderjarige de Mussel haar in het openbaar vernedcrde, 
meisjcs op straal aan [c spreken. De Parijse po omdat zij gcwcigerd had zich aan zijn sadislische 
litie begon in die lijd met een strcngc aanpak van behalldding te onderwerpcn. Celeste besloot om 
de prostituees: zij werden ingeschreven in cell uil Ie :ljen naar ceo vastc minnaar die haar zou 
politieregister en kregen verplicht medische con willen onderhoudeo. Vccl meisjcs die in ceo 
trole. Bij een razzia belandde Celeste in de vrou bordeel wcrklen, probeerden hun vrijheid te 
wengeV"dllgenis van Saint-Lazare. Daar Icerde ze krijgen door zich tc latcn uitkopcn door cen vaste 
dat het pad van de d~ugd tot een fatsocnlijk maar klan!. om als maitresse cen bestaan op te bouwen. 
armoedig bestaan leidde, terwijl in de Parijse Als dat Juktc lag de weg open naar de hoogste. 
bordelen het avontuur en de luxe lokten. rang van prostitutie, die van courtisane. Courti
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