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willen voor massage e.d. (diezelfde mannen a1s achter het raam'van Mariska, 
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's avonds is er een foost (mannen mogen onder geleide van een vrOlJw mee) " ' 

25 gulden, voar de avond 50 gulden ~.{;If.,
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huizen buiten deze straat bestaan, die onder een andere naam gingon opereren,
 
zoals bijvoorbeeld cafe.
 
In 1850 had Den Bosch 21.000 inwoners. Er waren toen 400 hoeren werkzaam,
 
waaronder ook enkele uit amringende landen. Aan de andere kant waren er haast
 
geen vrouwen die zelf uit Den Bosch kwamen, misschien om redenen van anoni

miteit.
 
Van aile in die tijd geregistreerde vrouwen waren er 8 die zictl lieten inschrijven als
 
publiek meisje, de rest gebruikte andere beroepen, zaals naaister, breister, dienst·
 
meid of huisvrouw. In 1840 standen sr 27 bordelen geregistreerd, waarvan 10
 
geleid door vrouwen. Orie van deze tien waren ooit zelf als hom in het yak begon

nen.
 
Een bordeelhouder kon op verschillende manieren aan vrouwen komen. Hij/zij kon
 
zelf gaan zoeken of gebruik maken van een handelaar. En er waren vrouwen die
 
zichzelf kwamen aanbieden, hoewel dit niet zo vaak voorkwam. Dit is bijvoorbeeld
 
te lezen in het archief:
 
-Elisabeth Oickmans, die een publiek huis in de Lange Putstraat houdt, bracht in
 
oktober 1822 een bezoek aan Nijmegen en bracht Louisa Schaap mee teru9, die in
 
het bordeel tewerk werd gesteld".
 
Gegevens over klanten zijn er bijna niet. Een keer wordt geschreven over een
 
jongeman, die vier dagen en nachten in een bordeel had doorgebracht en die er
 
tenslotte door zijn moeder moest worden uitgehaald.
 
In ieder geval waren militairen en politieambtenaren frequente bezoekers van de
 
publieke huizen. ~ 
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Feest ""'''' .. ~ 
Op 11 november 1995 wordt er een feest georganiseerd in de 

Katakombe studio - Haar1emmerstraat 124 E
 
telefoon: 020 - 5633555
 

OOoverdag staan a1ler1ei bedrijven centraal die door vrouwen /, 
opgestart zijn en gerund worden door vrouwen. 
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OOer is een fantasiekamer voor vrouwen die met een man apart {'~ 
3 september) , 

* er is een sott-SM kamer 

.. het is een erotische dag voor vrouwen 

.. 

"'de kosten voor de dag zijn 
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