
!<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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