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Inleiding 

Op 11 juli 1786 trokken twee schepenen en een griffier van de vierschaar naar de 
Brugse stadsgevangenis voor het verhoor van “dry gesusters” die beschuldigd 
werden van “hoererie”. Ondervragingen van prostituees waren niet zeldzaam in 
die tijd, maar de gezamenlijke vervolging van drie personen uit hetzelfde gezin 
was dat wel. Marie, Victoria en Rosa Macqué – respectievelijk 16, 19 en 24 jaar oud 
– waren opgesloten op verzoek van hun oudere broer Jan, die bij het overlijden 
van hun vader niet enkel diens boekdrukwinkel had overgenomen, maar ook zijn 
vaderlijke verplichtingen. Jan had het gedrag van zijn zussen eerst zelf willen 
bijsturen. Hij had hen eigenhandig uit een bordeel in Oostende gehaald en 
teruggebracht naar Brugge, maar schakelde de hulp van het gerecht in nadat ze 
een tweede keer vertrokken waren.1 

Dit proefschrift handelt over commerciële seks in Brugge tijdens de tweede helft van de 
achttiende eeuw, en de levenslopen van de vrouwen werkzaam in deze sector. Het doel 
van mijn studie is tweevoudig. Ten eerste wil ik onderzoeken of de maatschappelijke 
kenmerken van prostitutie anders waren in een kleine stad dan in de reeds goed 
onderzochte grootsteden. Ten tweede wil ik de oorzaken en gevolgen van prostitutie in 
kaart brengen aan de hand van een analyse van individuele levenslopen. De korte inkijk 
in de levens van Marie, Victoria en Rosa Macqué vormt een goede inleiding op dit 
onderwerp omdat het tal van zaken illustreert die belangrijk zijn. Uit het vervolg van dit 
voorbeeld zal bijvoorbeeld blijken dat er een zekere dynamiek bestond tussen 
verschillende soorten prostitutie en dat de sector een interstedelijk karakter had. 
Tegelijk wijst het ons ook op de rol van familie en derden, het risico op ziekte en 
zwangerschap, de soms zware bestraffing van commerciële seks, enz.  

De schepenen verhoorden de zussen van jong naar oud. Eerst ondervroegen ze 
Marie, vervolgens Victoria en uiteindelijk Rosa die op dat moment vijf maanden 
zwanger was. Alle drie ontkenden ze een geslachtsziekte te hebben opgelopen, 

 
                                                        
1 RAB, FSB (Fonds Stad Brugge), TBO 119, Tychten, 655, 8, 1-7, 11 juli 1786. 
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maar voor het overige bekenden ze de aantijgingen. Ze gaven toe dat ze eerst in 
Brugge gewerkt hadden, maar zeiden wel dat ze dit niet “t’elcken avont” gedaan 
hadden. Ze gingen er naar “huijsen alwaer sij gevraeght” werden, maar trokken er 
evengoed zelf heen met mannen die ze op straat aangesproken hadden. 
Uiteindelijk hadden ze van een Oostendse bordeelmadam het voorstel gekregen 
om bij haar te gaan werken en op die manier waren ze “in het geheele verleet” 
(verleid). Ze gingen met de vrouw mee naar Oostende en woonden en werkten er 
in haar “publiq bordel”. Lang waren ze daar evenwel niet gebleven. Marie was er 
na zes dagen “uijt getrocken” door een oude kennis, “den welcken niet konnende 
verdraegen dat sij in sulckdaenig huijs (…) onderworpen was aen alle soorten van 
volck (ende) haer gestelt heeft in een borgers huijs om eenighlijck te dienen voor 
hem selven.” Victoria en Rosa bleven nog een paar weken in het bordeel, maar 
ruilden het daarna in voor een gelijkaardig etablissement elders in Oostende. Na 
drie maanden in de havenstad was hun broer gekomen en had hij hen terug naar 
Brugge gebracht. Terug thuis werden ze wellicht nauwlettend in het oog 
gehouden want Marie verklaarde dat ze naar buiten gegaan was “op pretext” van 
naar de mis te gaan en toen een kennis ontmoet had die voorstelde om hen terug 
naar Oostende te leiden, “het gonne sij hebben gedaen”. De tweede trip van de 
zussen Macqué was echter van korte duur. Na twee dagen was hun broer hen 
opnieuw komen “uytlighten” en heeft hij hen “direct naer hier (…) gebraght in 
vangenisse”.    
De verklaringen van de drie zussen waren gelijkaardig, maar niet identiek. Zo had 
Marie gezegd dat ze haar oudere zussen pas vijf maanden tevoren vervoegd had, 
maar zei Victoria dat zij en Rosa al twee en een half jaar bezig waren en dat Marie 
anderhalf jaar “medegeloopen” heeft. Ook wat ze aan het eind zeiden is 
interessant. Na een verhoor kreeg de beklaagde altijd de kans om zelf nog iets toe 
te voegen “t’haerder ontlastinghe”. Marie zei “dat sij verleet is geweest door haere 
susters de gonne lang te vooren geloopen hadden, ende door haere jonckheijt”. 
Victoria daarentegen “seght ende belooft dat sij in het toecommende haer noyt 
meer en soude prostitueren” en Rosa ten slotte “seght waer ’t dat sij geslaeckt 
wiert dat sij haer seer neerstig soude stellen tot alle soorten van wercken mits sij 
als nu eenen schrick ende eenen afkeer heeft van haer voorgaende leven.” Rosa 
had eerder in haar verhoor “in het geheele” bekent dat ze met handwerk “ruym” 
haar kost kon verdienen en zich uit “enkele ontughtigheyt” prostitueerde. Geen 
van hun woorden mochten baten. De zussen werden zonder onderscheid 
veroordeeld tot een detentie van zes jaar in het Brugse spinhuis.  
Hoe verging het hen na hun veroordeling? Het antwoord op die vraag is sterk 
afhankelijk van zus tot zus. Rosa werd twee jaar na haar opsluiting opnieuw 
vervolgd omdat ze zich in het spinhuis van het leven had proberen beroven. Ze 
was op het nippertje en tot haar grote verdriet en frustratie gered. Na haar 
vrijlating ging ze wellicht terug aan de slag als prostituee. Ze kreeg nog twee 
onwettige kinderen, maar geen van beide bleef in leven. Uiteindelijk stierf ze op 
49-jarige leeftijd in het hospitaal van Brugge. Victoria verging het beter. Ze 
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trouwde twee keer, kreeg wettige kinderen en verhuisde – wellicht samen met 
haar gezin – naar Gent, waar ze overleed toen ze 86 jaar was. Marie ten slotte 
verdween uit Brugge en heb ik niet meer kunnen traceren.2 

Het voorbeeld belicht uiteenlopende aspecten van een leven in de prostitutie, maar 
toont  daarnaast ook aan hoe commerciële seks onderzocht kan worden. Het toont aan 
dat prostitutie juridisch vervolgd werd in Brugge tijdens de achttiende eeuw en dat dit 
resulteerde in uitstekend bronnenmateriaal. De verhoren lichten ons niet enkel in over 
het prostitutiebeleid en de manier waarop de sector georganiseerd was, ze geven ons 
ook informatie over de personen die actief waren als prostituee. Ze identificeren de 
vrouwen, bevatten details over hun achtergrond en ook flarden van hun stemmen. Ze 
tonen hoe de prostituees reageerden op de aantijgingen en op welke manier ze zichzelf 
presenteerden. Op die manier geven ze inzicht in de levens en persoonlijkheden van de 
prostituees. Bovendien illustreert Rosa’s vervolging voor zelfmoord dat het leven van 
wie meerdere keren aangeklaagd werd kan opgevolgd worden aan de hand van de 
verschillende processen. De informatie over het familiale leven en overlijden van de 
drie zussen demonstreert ten slotte dat het mogelijk is om de vrouwen verder op te 
zoeken in andere bronnen. Door de informatie uit de rechtszaken aan te vullen met 
gegevens uit de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand – de 
demografische bronnen over geboorte, huwelijk en dood – krijgen we inzicht in de 
volledige levensloop van de prostituees.  

Rosa, Victoria en Marie zijn slechts drie van de meer dan driehonderd vrouwen die in 
mijn proefschrift aan bod komen en hun relaas is niet representatief voor alle 
prostituees in Brugge. Toch is hun voorbeeld illustratief voor mijn onderzoek want het 
toont aan dat het mogelijk is om een gezicht te geven aan een groep vrouwen die zelden 
in de spotlights komt. Is prostitutie nog niet vaak bestudeerd dan? Toch wel, het is een 
van de vaakst bestudeerde onderwerpen in de sociale geschiedenis. We zijn uitstekend 
geïnformeerd over de normatieve evolutie en de denkbeelden rond commerciële seks en 
weten ook dat het belang ervan als bestaansstrategie groot was, maar over de vrouwen 
waarover het eigenlijk gaat weten we nog steeds weinig. De afgelopen jaren heeft het 
bottom-up perspectief weliswaar veel aan belang gewonnen, de vraag naar het 
perspectief van de prostituees blijft terugkomen. Zo riep de vooraanstaande 

 
                                                        
2 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 8, 1-7, 11 juli 1786 (rechtszaak Marie, Victoria en Rosa); Tychten, 657, 9, 17-32, 
11 augustus 1788 (2de rechtszaak Rosa); SAB, RBS (Registers burgerlijke stand), OA (Overlijdensakten), 16 oktober 
1811 (OA Rosa); SAG, RBS, OA, 1 januari 1854 (OA Victoria); Voor de akten i.v.m. hun kinderen en echtgenoten, 
zie Bijlage 3. Databank levenslopen. In Hoofdstuk 1 licht ik deze databank toe. 
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prostitutiehistorica Judith Walkowitz in 2017 nog op om meer complexiteit toe te 
voegen aan de persoonlijkheden van de prostituees.3  

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om de “gezichten” van de 
prostituees in het verhaal te brengen, maar de belangrijkste hebben betrekking op twee 
langlopende debatten in verband met prostitutie. De eerste discussie handelt over de 
vraag of prostituees slachtoffers of vrouwen met agency zijn en de tweede gaat over de 
positie van prostituees in de samenleving. Mijn onderzoek werpt nieuw licht op beide 
debatten. Ik licht dit verder toe bij de bespreking van mijn onderzoeksvragen. Nu is het 
eerst noodzakelijk om een blik te werpen op de uitgebreide historiografie van 
prostitutie.  

Prostitutie in de historiografie  

De keuze voor Brugge tijdens de achttiende eeuw en de focus op de levens van de 
prostituees past binnen de evolutie van de historiografie. Prostitutie is dan wel een veel 
bestudeerd onderwerp in de geschiedschrijving, de aard van het onderzoek is in de loop 
van de jaren grondig veranderd.  

Vroege studies:  de jaren 1960 tot 1980 

Hoewel prostitutie in de populaire geschiedschrijving steeds belangrijk is geweest, 
dateren de eerste historisch-wetenschappelijke studies slechts uit de jaren 1960 en 1970. 
De seksuele revolutie had het thema dat voordien als een frivoliteit  of pornografie 
beschouwd werd een wetenschappelijke basis gegeven en door de toen opkomende 
history from below werd aandacht besteed aan bevolkingsgroepen die voordien over het 
hoofd gezien werden zoals de werkende klasse en subalterne groepen.4 Enerzijds 
resulteerde dit in een paar lange termijn overzichten die net zoals de populaire werken 
vooral gebaseerd waren op verhalende bronnen en de stereotiepe ideeën daaruit 

 
                                                        
3 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution. Prostitution and the politics of history”, in Spanger 
(M.) en Skilbrei (M.-L.). Prostitution research in context. Methodology, representation and power, New York, 
Routledge, 2017, 19-32. 
4 In de populaire geschiedschrijving is prostitutie altijd al veel bestudeerd geweest. Over de populaire 
geschiedschrijving en enkele wetenschappelijkere voorlopers, zie: L. Van de Pol, Het Amsterdams Hoerdom. 
Prostitutie in de Zeventiende en Achtiende eeuw, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996, 17-19. 
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enigszins bestendigden.5 Anderzijds verschenen er ook algemenere studies over 
criminaliteit en armoede die gebaseerd waren op pas ontgonnen archiefmateriaal zoals 
politionele en gerechtelijke bronnen. Prostitutie was niet het hoofdonderwerp in de 
laatste studies, maar het had er wel een prominente plaats in.6  

Tijdens de late jaren zeventig en de vroege jaren tachtig, toen de eerste belangrijke 
monografieën verschenen, ging het leeuwendeel van de aandacht naar Frankrijk en 
Engeland tijdens de negentiende eeuw. Prostitutie was daar toen immers het onderwerp 
geweest van intens maatschappelijk debat. In het begin van de negentiende eeuw had 
Frankrijk prostitutie geregulariseerd en onder Napoleon verspreidde het Franse systeem 
dat bestond uit officiële bordelen, geregistreerde prostituees en medische onderzoeken 
zich razendsnel doorheen Europa.7 Was Frankrijk in het begin van de eeuw het Europese 
voorbeeld, dan was Engeland dit op het eind ervan. In tegenstelling tot op het vasteland 
was de regulering er nooit echt doorgebroken. Het systeem werd pas in de jaren 1860 
selectief ingevoerd met wetten die de medische controle van prostituees in havensteden 
en bij legerbasissen regelden, maar het verzet tegen deze wetten was zo hevig dat ze al 
snel afgevoerd werden. De tegenstanders van de regulering – de abolitionisten – 
beschouwden prostitutie als misbruik en ze vonden het ongehoord dat de staat het 
wilde organiseren. Hun weerstand won bovendien nog aan kracht toen er paniek 
uitbrak over de vermeende internationale verhandeling van white slaves. Uiteindelijk 
werd de regulering in veel Europese landen afgeschaft en vervangen door het 
abolitionistische Engelse model.8 Deze geschiedenissen trokken de aandacht van historici 
zowel om inhoudelijke als bronmatige redenen. De gebeurtenissen hadden immers 
geresulteerd in normatieve teksten, maar ook in talrijke geschriften van moralisten en 

 
                                                        
5 V.L. Bullough, The history of prostitution, New York, University books, 1964; F. Henriques, Prostitution and 
society, Londen, Panther, 1961. Zie in dezelfde traditie van dezelfde auteur ook het wat later verschenen: V.L. 
Bullough en B. Bullough, Women and prostitution. A social history, New York, Prometheus Books, 1987. 
6 B. Geremek, Les marginaux parisiens: aux XIVe et XVe siècles, Parijs, Flammarion, 1976; O. Hufton, The poor of 
eighteenth century France, 1750-1789, Oxford, Clarendon Press, 1974. F. Vanhemelryck, De criminaliteit in de 
ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1404-1789), Brussel, Koninklijke 
academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1981. Dit laatste werk is de publicatie 
van Vanhemelrycks doctoraat uit 1968. Voor een belangrijke studie over de normatieve evolutie (hoewel het 
aandeel over prostitutie betrekkelijk klein is), zie: A. Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la 
prostitution dans les Pays-Bas Autrichiens durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, Brussel (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling ULB), 1964. 
7 In feite was Berlijn in 1792 de eerste stad die prostitutie opnieuw reguleerde, maar het was Parijs dat het 
grote voorbeeld werd. Het officiële en internationaal verspreidde systeem werd pas in 1802 geïnstalleerd, 
maar in de praktijk was men in Parijs toen al tien jaar bezig. Prostitutie werd gedecriminaliseerd in het begin 
van de Revolutie. Zie: M. Luddy, “Prostitution from 1800”, in Toulalan (S.) en Fisher (K.). The Routledge history of 
sex and the body : 1500 to the present, New York, Routledge, 2013,.C. Plumauzille, Prostitution et révolution : les 
femmes publiques dans la cité républicaine (1789-1804), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016. 
8 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens : commercial sex in London, 1885-1960, New York, Palgrave 
Macmillan, 2012; M. Luddy, “Prostitution from 1800”; J. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, 
Class and the State, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.  
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andere denkers. Historici zoals Alain Corbin en Judith Walkowitz maakten dankbaar 
gebruik van het uitstekende bronnenmateriaal om prostitutie en vooral het ideeëngoed 
er omtrent te bestuderen.9 Met de studies van Corbin en Walkowitz stond het 
prostitutiethema echt op de kaart en vanaf toen volgden de publicaties elkaar snel op.10  

De negentiende eeuw bleef de best bestudeerde periode, maar in de loop van de jaren 
1980 volgden er ook studies over andere tijdvakken. Vooral de late middeleeuwen en het 
begin van de vroegmoderne tijd werden populair en opnieuw was dit geen toeval.11 De 
veertiende en vijftiende eeuw wekten de interesse van historici omdat prostitutie op dat 
moment getolereerd werd en de zestiende eeuw omdat er toen een einde kwam aan de 
tolerantie.12 De daaropvolgende eeuwen trokken heel wat minder aandacht omdat er in 
die periode minder commotie bestond rond prostitutie. Zoals Tessa Storey die Rome in 
de zeventiende eeuw bestudeerde, stelde: “the seventeenth and eighteenth centuries 
were largely shrouded in silence, as if the Reformations had resulted in the 
‘disappearance’ of prostitution from the social scene”.13 In het algemeen kenmerkte de 
vroegmoderne tijd zich door criminalisering. Dit betekent niet dat prostitutie toen 
overal strafbaar was, maar wel dat het zich op z’n minst in een schemerzone bevond 
waardoor het in bepaalde omstandigheden vervolgd werd.14 

De eerste casestudie over de achttiende eeuw verscheen pas in 1987 en het zou lang het 
enige onderzoek over deze periode blijven.15 Het betreft een studie van Erica-Marie 

 
                                                        
9 A. Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution aux 19e et 20e siècles, Parijs, Aubier Montaigne, 1978; J. 
Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State. 
10 Zie bv. F. Finnegan, Poverty and Prostitution: a Study of Victorian Prostitutes in York, Cambridge, Cambridge 
university Press, 1979; J. Harsin, Policing Prostitution in Nineteenth-Century Paris, Princeton, Princeton University 
Press, 1985; A. Huitzing, Betaalde liefde : prostituées in Nederland, Bergen, Octavo, 1983. 
11 Zie bv. L. Otis, Prostitution in Medieval Society. The History of an urban Institution in Languedoc, Chicago, 
University of Chicago Press, 1985. L. Roper, The holy household. Women and morals in reformation Augsburg, 
Oxford, Clarendon Press, 1989. Het werk van Rossiaud is iets later verschenen, maar is wel belangrijk wat 
betreft dit tijdvak: J. Rossiaud, Medieval Prostitution, Oxford, Blackwell, 1995. 
12 Voor een beknopte samenvatting van deze evolutie, zie: K. Crawford, European sexualities, 1400-1800, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 172–177; K. Norberg, “The body of the prostitute. Medieval to 
modern”, in Toulalan (S.) en Fisher (K.). The Routledge history of sex and the body : 1500 to the present, New York, 
Routledge, 2013. 
13 T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 7. 
14 Zie i.v.m. de verschillende beleidsmatige aanpakken (abolitionisme, prohibitionisme, regulering) van 
prostitutie: J. Outshoorn, The politics of prostitution : women’s movements, democratic states and the globalisation of 
sex commerce, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 8. Outshoorn stelt dat de termen criminalisering 
en decriminalisering vaak gebruikt worden zonder dat ze voldoende geëxpliciteerd zijn. Ik gebruik het hier in 
een brede context. In de vroegmoderne periode werd prostitutie in sommige steden daadwerkelijk buiten de 
wet gesteld, maar in andere werd het eerder in een criminele sfeer geplaatst. Het werd dan soms vervolgd 
onder andere noemers (bv. overspel, overlast). In het algemeen is het zo dat de context gedurende de hele 
periode vaag was. Soms was het strafbaar en werd het amper vervolgd, en omgekeerd. 
15 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin, 1987. 
Naast Benabou’s monografie verschenen uiteraard wel heel wat artikels, vnl. m.b.t. Frankrijk en Nederland. 
Zie bv. D.A. Coward, “Eighteenth-century attitudes to prostitution”, in Studies on Voltaire and the eighteent 
century, 189 (1980); C. Jones, “Prostitution and the Ruling Class in Eighteenth-Century Montpellier”, in History 
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Benabou over Parijs. Benabou’s werk is in meer dan één opzicht magistraal. Het is 
bijzonder uitgebreid en gebaseerd op een veelheid aan bronnen (wetgeving, teksten van 
hervormingsdenkers, inschrijvingsregisters van hospitalen, politieke archieven, 
gerechtelijke bronnen, enz.). Benabou was de eerste om op grote schaal gebruik te 
maken van gerechtelijke bronnen in een prostitutiestudie en analyseerde naast het 
beleidskader en de ideeën van hervormingsdenkers ook “de wereld van de prostitutie” 
zoals ze het zelf noemde. Ze maakte uitvoerig gebruik van de gerechtelijke bronnen 
voor kwantitatieve analyses van het profiel van prostituees, beschrijvingen van 
bordelen, enz. Haar werk vormde een breuk met het verleden omdat het voor het eerst 
op grote schaal informatie beschikbaar stelde over de sociale realiteit van prostitutie in 
de achttiende eeuw zonder dat dit op verhalende bronnen gebaseerd was. Bovendien 
kaderde ze prostitutie in een arbeidscontext en niet als een crimineel feit.16  

De boom: de jaren 1990  

Het aantal publicaties groeide in een snel tempo verder aan, nu ook buiten Frankrijk en 
Engeland, en dit zorgde voor een heuse boom in de jaren negentig.17 De explosie had 
veel met de tijdsgeest te maken. De seksuele revolutie had het onderwerp dan wel 
onderzoekwaardig gemaakt, het maakte het nog geen hot topic. In de jaren tachtig en 
negentig was het dat wel. Prostitutie was brandend actueel door een aanhoudend debat 
over de aard van het fenomeen onder feministen van verschillende strekkingen en – 
zeker na de val van de Muur – de maatschappelijke bezorgdheid over mensenhandel. De 
discussie tussen de liberale feministen die opkomen voor de rechten van sekswerkers en 
de radicale feministen die alle prostitutie als dwang en uitbuiting interpreteren was zo 
heftig en alomtegenwoordig dat het debat de term seksoorlog kreeg opgeplakt.18   

 
                                                                                                                                                                             
Workshop Journal, (1978); D.J. Noordam, “Uit armoede of door verleiding?”, in Armoede en sociale spanning. 
Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1985; R. Trumbach, 
“Modern prostitution and gender in FannyHill: libertine and domesticated fantasy”, in Rousseau (G.S.) en 
Porter (R.), ed. Sexual underworlds of the enlightenment, Manchester, Manchester University Press, 1987. 
16 Aangezien vroegmoderne prostitutie aanvankelijk vooral opdook in algemene criminaliteitsstudies, werd 
het vaak als misdrijf bestudeerd. 
17 Zie bv. R. Mazo Karras, Common Women: Prostitution and Sexuality in Medieval England, Oxford New York, Oxford 
university press, 1996; M.E. Perry, Gender and Disorder in Early Modern Seville, Princeton, Princeton University 
Press, 1990P. Schuster, Das Frauenhaus: Städische Bordelle in Deutschland (1350-1600), Paderborn, Schönigh, 1992. In 
deze periode verscheen ook veel over andere continenten. Zie voor een overzicht van de belangrijkste 
werken: T. Gilfoyle, “Review essay. Prostitutes in history: from parables of pornography to methapors of 
modernity”, in The American Historical Review, 104 (1999), 1. 
18 De term seksoorlog is afkomstig van de socioloog Ronald Weitzer. De term toont aan hoe intens het debat 
was/is. Zie R. Weitzer, Sex for sale : prostitution, pornography, and the sex industry, New York, Routledge, 2000, 3. 
Voor verschillende visies op prostitutie en het debat, zie: S. Jeffreys, The idea of prostitution, Melbourne, 
Spinifex Press, 1998; M. Nussbaum, ““Whether from reason or prejudice”: taking money for bodily services”, in 
Soble (A.) en Power (N.). The philosophy of sex : contemporary readings, Lanham, Rowman & Littlefield, 2008; J. 
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Ook in België ging er geleidelijk meer aandacht naar prostitutie in het verleden. In de 
jaren tachtig bestudeerden verscheidene onderzoekers reeds de negentiende eeuw en in 
de jaren negentig werden de late middeleeuwen onder de loep genomen.19 Vooral het 
werk van Guy Dupont over Brugge in de Bourgondische periode (1385-1515) is hier 
belangrijk. Dupont bestudeerde de “de-facto regulering” van prostitutie aan de hand 
van de stads- en schoutsrekeningen.20 In 1995 publiceerde het Algemeen Rijksarchief in 
het kader van een tentoonstelling ook een beknopte academische bundel over de 
geschiedenis van prostitutie sinds de middeleeuwen, een werk dat de tijdsgeest goed 
samenvat. In de inleiding schreef de politica Miet Smet dat ze aangedrongen had op een 
tentoonstelling en studie  “om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek 
van de mensenhandel.”21 Aan de vroegmoderne tijd werd weinig aandacht besteed in 
België. Het onderwerp komt wel aan bod in heel wat masterscripties en (gedeeltelijk op 
basis daarvan) ook in een aantal artikels en boekhoofdstukken, maar een diepteanalyse 
ontbreekt vooralsnog.22  

 
                                                                                                                                                                             
O’Connell Davidson, Prostitution, Power and Freedom, Michigan, University of Michigan press, 1998; T. Sanders, 
M. O’Neill, en J. Pitcher, Prostitution. Sex work, policy and politics, Los Angeles, Sage, 2009; J. Scoular, “The 
“subject” of prostitution: Interpreting the discursive, symbolic and material position of sex/work in feminist 
theory”, in Feminist Theory, 5 (2004); L. Shrage, Moral Dilemmas of Feminism: Prostitution, Adultery, and Abortion, 
New York, Routledge, 1994. 
19 Voor de literatuur over de negentiende en twintigste eeuw, zie het recente reviewartikel van Pieter 
Vanhees. Vanhees noemt historiografie uit de jaren tachtig en negentig, maar ook veel recentere werken: P. 
Vanhees, “Metafoor van de moderniteit: prostitutie in de Belgische geschiedschrijving”, in Belgische Vereniging 
voor Nieuwste Geschiedenis: Contemporanea, 39 (2017), 2.  
20 G. Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en speculanten. Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondische periode (1385-
1515), Brugge, Marc Van de Wiele, 1996. Voor werk dat iets later verschenen is, maar wel handelt over de 
middeleeuwen, zie o.a.: J.M. Murray, Bruges, cradle of capitalism, 1280-1390, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005; M. Naessens, “De repressie van seksuele en religieuze deviantie te Kortrijk en Brugge omstreeks 
1500: een ethisch reveil en een socio-economische verklaring”, in Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis “Société d’Emulation” te Brugge, 3-4 (2000), 203-239.  
21 M. Smet, “Inleiding”, in Devolder (K.). Van badhuis tot eroscentrum : prostitutie en vrouwenhandel van de 
middeleeuwen tot heden, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 6. 
22 J. Monballyu en N. Heeren, “Prostitutie en vrouwenhandel in de nieuwe tijd”, in Devolder (K.). Van badhuis 
tot eroscentrum : prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen tot heden, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995; 
C. Vandenbroeke, “De prijs van betaalde liefde”, in Spiegel Historiael, 18 (1983), 2; F. Vanhemelryck, Marginalen 
in de geschiedenis. Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken, Leuven, Davidsfonds, 2005. Er zijn 
veel scripties over prostitutie of verwante onderwerpen geschreven in de jaren tachtig en negentig. Ik noem 
hier enkel de belangrijkste voor mijn proefschrift: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge in de 18de 
eeuw (1724-1774), Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1982; E. Van Keirsbilck, Heuristiek en 
methodologie van de studie der stedelijke kriminaliteit. Casus: Brugge in de 18de eeuw, Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling UGent), 1982; M. Mullie, Zedendelicten te Brugge in de late 17de en 18de eeuw, Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1995; A. Du Pont, Prostitutie in de stad Antwerpen, 16de-17de eeuw, 
Leuven (onuitgegeven masterverhandeling KU Leuven), 1985. Met betrekking tot de negentiende eeuw, zie: I. 
Mertens, Prostitutie in Vlaanderen: een sociografische en kwantitatieve studie van het prostitutioneel kader. Brugge en 
Gent, 19e-begin 20e eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1981. Zie ook enkele recentere 
scripties: L. Cackebeke, Het sijn alle Teven. Prostitutie in de stad Brugge: een sectoranalyse en een levensloopanalyse van 
vijfentwintig prostituees. 1780-1784, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 2010; B. Vos, Meisjes van 
plezier. De prostituee te Gent in de zeventiende en achttiende eeuw (casus 1775-1795), Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling UGent), 2007. 
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Internationaal brak de aandacht voor de vroegmoderne tijd en meer bepaald de 
achttiende eeuw wel door, enigszins dan toch. Er verschenen twee belangrijke 
casestudies in de traditie van Benabou. Lotte Van de Pol publiceerde een 
indrukwekkend werk over Amsterdam tussen 1650 en 1750, en Tony Henderson over 
Londen tussen 1730 en 1830.23 Daarnaast is ook het werk van Randolph Trumbach en 
Faramerz Dabhoiwala belangrijk. Trumbach bestudeerde homo- en heteroseksualiteit in 
Londen, maar besteedde veel aandacht aan prostitutie; en Dabhoiwala analyseerde in 
zijn doctoraat prostitutie in Londen in de periode voorafgaand aan degene van 
Henderson (1660-1760).24 Net als Benabou baseerden deze historici zich op een veelheid 
aan bronnen, maar ze legden de nadruk nog meer op het gerechtelijk materiaal en 
gebruikten dit meer op kwalitatieve manieren waardoor ze dieper ingingen op de 
ervaringen van de prostituees dan Benabou.25  

De enorme massa aan literatuur had het onderzoek naar prostitutie intussen grondig 
veranderd. Eind de jaren negentig vatte de Amerikaanse historicus Timothy Gilfoyle de 
transformatie in een reviewartikel samen onder de veel geciteerde titel “from parables 
of pornography to metaphors of modernity”. Gilfoyle was positief over de manier 
waarop het onderwerp zijn marginale imago had afgeschud, maar hij legde ook een 
aantal pijnpunten bloot. Hij stelde vast dat er weinig aandacht ging naar de 
representatie van prostitutie en bekritiseerde de moderniteitsthese die in veel studies 
aanwezig was. Door de focus op de negentiende eeuw werden veel 
prostitutiekarakteristieken gekoppeld aan de industrialisering en de bijhorende 
economische transformatie, maar volgens hem hadden historici daardoor te weinig oog 
voor continuïteit. Zijn belangrijkste kritiek was echter dat er paradoxaal weinig 
aandacht naar de prostituees zelf gaat: “one searches in vain for an exemplifying 
individual or narrative that personifies the complexity of the prostitute’s world.” 
Volgens Gilfoyle gaat er in prostitutiestudies – hoewel die onder de noemer van de 

 
                                                        
23 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
Londen, Longman, 1999; L. Van de Pol, Het Amsterdams Hoerdom. In 2003 verscheen van Van de Pol ook De 
burger en de hoer, een sterk verkorte herwerking van haar eerdere werk: L. Van de Pol, De burger en de hoer. 
Prostitutie in Amsterdam, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2003. 
24 F. Dabhoiwala, Prostitution and police, c. 1660 - c. 1760, Oxford (onuitgegeven doctoraatsverhandeling University 
of Oxford), 1995; R. Trumbach, Sex and the gender revolution. Volume 1: heterosexuality and the third gender in 
enlightenment London, Chicago, University of Chicago press, 1998. Het proefschrift van Dabhoiwala is vooral een 
top-down benadering en komt om die reden minder aan bod in mijn proefschrift. 
25 Er is uiteraard meer verschenen dan de monografieën die ik noemde, maar dit zijn wel de belangrijkste 
werken. Zie daarnaast ook: E.S. Cohen, “Honour and Gender in the Streets of Early Modern Rome”, in Journal of 
interdisciplinary history, 22 (1992), 4; E.S. Cohen, “Seen and Known: Prostitutes in the Cityscape of Late-
Sixteenth-Century Rome”, in Renaissance studies, 12 (1998), 3; S.P. Conner, “Public virtue and public women: 
prostitution in revolutionary Paris, 1793-1794”, in Eighteenth-Century Studies, 28 (1994), 2; F. Dabhoiwala, “The 
pattern of sexual immorality in seventeenth and eighteenth century London”, in Griffiths (P.) en Jenner 
(M.S.R.), ed. Londinopolis: essays in the social and cultural history of early modern London, Manchester, Manchester 
University Press, 2000; M.E. Perry, Gender and Disorder in Early Modern Seville. 
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sociale geschiedenis vallen – meer aandacht naar politiek, economie en de staat dan 
naar de prostituees zelf.26   

Recente studies:  vanaf 2000 

Sinds de publicatie van Gilfoyle’s artikel zijn een aantal dingen veranderd. Niet alleen is 
de grote boom aan studies wat gaan liggen, de focus van historici is ook verschoven. Ten 
eerste is er sinds de millenniumwisseling meer onderzoek verschenen naar de 
representatie van prostitutie.27 Ten tweede is er nu meer aandacht voor de 
vroegmoderne periode en de lange termijn. Zo verscheen in 2017 een uitgebreid 
wereldoverzicht over de geschiedenis van prostitutie in de lange termijn onder de 
redactie van Magaly Rodríguez García, Lex Heerma van Voss en Elise Van Nederveen 
Meerkerk.28 In dit werk wordt prostitutie bestudeerd als global labour history en wordt 
vastgesteld dat er doorheen de tijd een uitgesproken verband bestaat tussen de 
wetgeving rond prostitutie, de arbeidsrelaties in de sector en de leef- en 
werkomstandigheden van de prostituees. De auteurs wijzen op heel wat continuïteit in 
de lange termijn, maar wijzen urbanisatie, migratie en kolonisatie aan als de grote 
katalysatoren van verandering. 

Onder de studies over de vroegmoderne tijd is vooral de achttiende eeuw populair, al 
was die trend met de studies van Henderson en Van de Pol al kort voor de 
millenniumwisseling gestart. Binnenin dit segment is de focus wel opgeschoven. Terwijl 
er twintig jaar geleden vooral casestudies over grootsteden verschenen, gaat de 
aandacht nu naar kleinere steden, specifieke groepen prostituees of bijzondere 
tijdscontexten. Zo bestudeerde Marion Pluskota de havensteden Nantes en Bristol en 
legde Nina Kushner zich toe op eliteprostitutie in Parijs. Clyde Marlo Plumauzille 

 
                                                        
26 T. Gilfoyle, “Review essay. Prostitutes in history: from parables of pornography to methapors of modernity”, 
117-141, quote: 137.  
27 S. Carter, Purchasing power. Representing prostitution in eighteenth-century English popular print culture, 
Burlington, Ashgate, 2004M. Ellis en A.M. Lewis, ed., Prostitution and eighteenth-century culture : sex, commerce and 
morality, Londen, Pickering & Chatto, 2012L.J. Rosenthal, Infamous commerce. Prostitution in eighteenth-century 
British literature and culture, Londen, Cornell University Press, 2006. 
28 Het werk bevat zowel thematische overzichten als stedelijke overzichten van de periode tussen 1600 en het 
heden: M. Rodríguez García, L. Heerma van Voss, en E. Van Nederveen Meerkerk, ed., Selling sex in the city: a 
global history of prostitution, 1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 2017. Zie in dit werk het lange termijn overzicht van 
Brugge: M. Mechant, “Selling sex in a provincial town: prostitution in Bruges”, in Rodríguez García (M.), 
Heerma van Voss (L.), en Van Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-
2000s, Amsterdam, Brill, 2017, 60-84. Daarnaast verschenen uiteraard ook kortere beschouwingen op de lange 
termijn. Zie in dit verband bv. M. Rodríguez García, “Prostitution in world cities (1600s-2000s)”, in Persak (N.) 
en Vermeulen (G.). Reframing prostitution. From discourse to description, from moralisation to normalisation, 
Antwerpen, Maklu, 2014. 
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analyseerde Parijs dan weer tijdens de revolutiejaren.29 Er zitten daarnaast ook nog een 
aantal studies in de pijplijn. Naast mijn werk over Brugge is er bijvoorbeeld de studie 
van Sarah Auspert over Namen en Antwerpen.30  

Een derde en laatste verandering betreft een verschuiving in perspectief. De 
normgeving en de ideeën rond prostitutie komen in de recente literatuur nog wel aan 
bod, maar er gaat meer aandacht naar het perspectief van de prostituees. Pluskota 
focuste bijvoorbeeld op sociale controle en de rol van de prostituees daarin en Kushner 
toonde aan de hand van kwalitatieve levensgeschiedenissen aan hoe onderhouden 
vrouwen omgingen met de beperkingen waaraan ze onderworpen werden.31 Julia Laite 
die prostitutie in Londen tussen 1885 en 1960 bestudeerde legde dan weer de nadruk op 
hoe prostituees zelf omgingen met de criminalisering van hun werk.32 Top-down 
benaderingen maken dus geleidelijk aan plaats voor bottom-up analyses, een evolutie 
die gerelateerd is aan meer algemene verschuivingen binnen de sociale 
geschiedschrijving. In de laatste decennia groeide het belang van wat door sommigen 
 
                                                        
29 N. Kushner, Erotic exchanges : the world of elite prostitution in eighteenth-century Paris, New York, Cornell 
University Press, 2013C. Plumauzille, Prostitution et révolution : les femmes publiques dans la cité républicaine (1789-
1804), M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, Londen, Routledge, 2016. Zie 
daarnaast ook G. Hébert, “Les “femmes de mauvaise vie” dans la communauté (Montpellier, 1713-1742)”, in 
Histoire Sociale, 36 (2003), 72.M. Pluskota, “Genesis of a red-light district: prostitution in Nantes between 1750 
and 1810”, in 41 (2014), 1.L. Van de Pol, De burger en de hoer. Prostitutie in Amsterdam, . L. Van de Pol en E. 
Kuijpers, “Poor women’s migration to the city. The attraction of Amsterdam health care and social assistance 
in early modern times”, in Journal of urban history, 32, 1. 
30 De titel van het doctoraatsonderzoek van Sarah Auspert (UCL) luidt Être “fille publique” à la fin de l'Ancien 
Régime. Motivations, mobilité et régulation des prostituées dans l'espace “belge” (1750-1795). Naast het werk van 
Auspert, is ook dat van Elwin Hofman (KUL) belangrijk. Zijn doctoraatsonderzoek handelt over de 
zelfopvattingen van gestigmatiseerd personen in de Zuidelijke Nederlanden aan het eind van de achttiende 
eeuw. Hij onderzoekt prostituees, moordenaars, zelfmoordenaars en sodomieten. Zie enkele reeds 
gepubliceerde artikel van Auspert en Hofman: S. Auspert, “La prostitution à Namur sous le régime français 
(1795-1813)”, in Auspert (S.), Bragard (P.), en Bruch (V.). Namur de la conquête française à Waterloo (1792-1815). 
Armées, société, ordre public et urbanisme, Namen, Les Amis de la Citadelle de Namur, 2015; S. Auspert, “La famille 
Michaux : trois générations de criminels au fil des archives judiciaires (1727-1767)”, in Deceulaer (H.), Dubois 
(S.), en Puccio (L.). Het pleit is in den zak! Precesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch 
onderzoek, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2014; E. Hofman, “Managing Stigma: Prostitutes and their 
Communities in the Southern Netherlands, 1750-1800”, in Social history, 50 (2017), 101. Zie daarnaast ook het 
werk dat ik zelf reeds publiceerde over Brugge in de achttiende eeuw: M. Mechant, ““Waerom sij met haeren 
man niet en woont ende waermede sij haer van haeren kant alleen geneirt.” Getrouwde alleenstaande 
prostituees in Brugge tijdens de achttiende eeuw”, in Historica, (2012), 3; M. Mechant, “Dishonest and unruly 
daughters. The combined efforts of families and courts in handling prostitution in eighteenth century 
Bruges”, in Popolazione e Storia, 14 (2013), 1; M. Mechant, ““Betycht van hoererije.” Het gebruik van de Brugse 
processen voor onderzoek naar prostitutie (1750-1790)”, in Deceulaer (H.) en Puccio (L.). Het pleit is in den zak! 
Precesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
2014; M. Mechant, “Geboren en getogen in kwetsbaarheid? De familiale achtergronden van prostituees 
werkzaam in Brugge tijdens de achttiende eeuw”, in Devos (I.) en Van de Putte (B.). Kwetsbare groepen en 
historische demografie, Leuven, Acco, 2014; M. Mechant, ““Why did she not live with her husband and how was 
she able to support herself?” Grass widow prostitutes in eighteenth century Bruges”, in De Groot (J.), Devos (I.) 
en Schmidt (A.). Single life and the city 1200-1900, Basingstoke, Palgrave, 2015.  
31 N. Kushner, Erotic exchanges : the world of elite prostitution in eighteenth-century Paris; M. Pluskota, Prostitution 
and social control in eighteenth-century ports. 
32 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens : commercial sex in London, 1885-1960. 
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aangeduid wordt als de new history from below: een geschiedenis die het perspectief, de 
mogelijkheden en de beperkingen van “gewone mensen” belicht.33  

De geschetste evolutie betekent echter niet dat Gilfoyle’s verzuchting helemaal van 
de baan is. Het perspectief van de prostituees wordt vaker belicht dan vroeger en de 
studies van de afgelopen twintig jaar hebben reeds veel diepgewortelde denkbeelden uit 
de verhalende bronnen – zoals het belang van bordeelmadammen en de 
“kwetsbaarheid” van dienstmeiden en plattelandsmeisjes – genuanceerd, maar 
individuen die de “the complexity of the prostitute’s world” belichamen, blijven 
zeldzaam. Zoals eerder reeds vermeld argumenteerde Walkowitz recent nog dat 
historici meer aandacht moeten besteden aan het emotionele en culturele leven van 
prostituees en dat ze meer psychologische complexiteit moeten toevoegen aan hun 
persoonlijkheden.34  

Mijn onderzoek 

Mijn proefschrift sluit aan bij de tendensen in het recente prostitutieonderzoek en de 
sociale geschiedschrijving in het algemeen. Het handelt over een kleine stad tijdens de 
achttiende eeuw en het legt de nadruk op het perspectief van de prostituees.35 Wat dit 
laatste betreft gaat het echter een heel stuk verder dan het huidige onderzoek. Door de 
levensloopanalyse – een benadering die afkomstig is uit de historische demografie – te 
introduceren in het prostitutieonderzoek kan ik “the complexity of the prostitute’s 
world” bestuderen en de oproepen van Gilfoyle en Walkowitz beantwoorden. Mijn 
proefschrift heeft dus twee kanten. Enerzijds is het een “klassieke” casestudie in de 
traditie van Benabou, Van de Pol, Henderson en Pluskota. Net als deze historici 
bestudeer ik een specifieke stad, baseer ik mijn analyse voornamelijk op gerechtelijk 
materiaal en behandel ik een ruim spectrum aan onderwerpen. Anderzijds staat het ook 
model voor een nieuwe bottom-up aanpak.36 Door niet alleen te focussen op het moment 

 
                                                        
33 De term is gelanceerd door Tim Hitchcock. Zie volgend artikel en een kritiek op het concept: T. Hitchcock, 
“A new history from below”, in History Workshop Journal, 57 (2004); N. Rogers, “London’s marginal histories 
(review article)”, in Labour/Le Travail, 60 (2007). 
34 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution. Prostitution and the politics of history”. 
35 Zie in dit verband bv. ook het Crime and Gender project van Manon Van der Heijden waarin de verhouding 
tussen mannen- en vrouwencriminaliteit in verschillende “kleinere” Europese steden (onder meer Frankfurt 
en Bologna) onderzocht wordt tussen 1600 en 1900 : www.crimeandgender.nl. Het project betwist de 
veronderstelling van criminologen dat genderverschillen in criminaliteit onveranderlijk zijn en dat vrouwen 
minder geneigd zijn om misdrijven te plegen dan mannen. 
36 In de jaren tachtig waren er al historici die een soort levenslooponderzoek avant la lettre voerden naar 
prostituees in de negentiende eeuw, maar hun onderzoeken zijn in de vergetelheid geraakt en handelen enkel 
over het voorgaande leven van de prostituees en niet over de jaren na de prostitutieloopbaan. Bovendien 
konden deze historici niet terugvallen op de rijke processen waardoor het beeld dat ze van de prostituees 
opstelden een stuk minder rijk is dan wat mogelijk is voor de achttiende eeuw. Zij hadden de prostituees 
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waarop vrouwen als prostituee werkten en ook aandacht te besteden aan hun leven 
vooraf en nadien, krijgen de prostituees een “gezicht”. Ik situeer de bestudeerde 
prostituees in hun familiale context en in verschillende beroepscontexten. Ik heb oog 
voor hun wensen en de belemmeringen waarmee ze geconfronteerd werden, voor hun 
relaties met anderen, hun fysieke welzijn, enz. Er zijn zoals vermeld twee 
onderzoeksvragen. Ik wil de kenmerken van prostitutie in een kleine, Vlaamse stad 
vergelijken met de goed bestudeerde grootsteden en daarnaast ook inzicht krijgen in de 
oorzaken en gevolgen van prostitutie. In de volgende paragrafen licht ik deze vragen 
verder toe.  

Kenmerken van prostitutie in een kleine stad in de 
achttiende eeuw 

De eerste vraag – de kenmerken van prostitutie in een kleine, Vlaamse stad in de 
achttiende eeuw – omhelst het klassiekere luik van mijn studie. In dit deel wordt niet 
het perspectief van de prostituees belicht, maar dat van de autoriteiten en tijdgenoten. 
De vraag omvat twee deelvragen. De eerste handelt over het beleid omtrent prostitutie 
in Brugge. Met andere woorden: wat was het wettelijke kader en hoe verliep de 
praktijk? Voor deze vraag bestudeer ik het vervolgingsbeleid: de vervolgingsintensiteit, 
de aanleidingen tot vervolging en de bestraffing. De tweede vraag betreft een markt- of 
sectoranalyse. Hieronder vallen verschillende onderwerpen gaande van de grootte van 
de sector tot de hiërarchie tussen de verschillende soorten prostitutie en de verhouding 
tussen klanten, prostituees en organisatoren.  

Het doel van de overkoepelende vraag naar de kenmerken van prostitutie in Brugge is 
drievoudig. Ten eerste vult de vraag een hiaat in het prostitutieonderzoek in. Niet alleen 
is de achttiende eeuw minder bestudeerd dan andere tijdvakken, de Zuidelijke 
Nederlanden zijn in deze periode ook nog niet goed onderzocht. Ten tweede is de keuze 
voor Brugge belangrijk in comparatief perspectief. Tot hiertoe werd prostitutie enkel 

 
                                                                                                                                                                             
geïdentificeerd a.d.h.v. de officiële registratielijsten en zochten de gevonden namen vervolgens op in de 
bevolkingsregisters en soms ook in de registers van de burgerlijke stand. An Huitzing deed dit voor Leiden en 
Sophie de Schaepdrijver voor Brussel. Zie: S. De Schaepdrijver, ““Filles au fait du langage du monde”: 
gereglementeerde prostitutie in Brussel (1844-1877) als indicator voor een sociolinguistische segregatie?”, in 
Taal en sociale integratie, 7 (1984).A. Huitzing, Betaalde liefde : prostituées in Nederland, . Voor Leiden is voor de 
achttiende eeuw ook dergelijk onderzoek verricht door C. Noordam. Deze studie is erg beknopt, maar heel 
boeiend voor het profiel van de prostituees. Zie: D. J. Noordam, “Uit armoede of door verleiding?”. 
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bestudeerd in grootsteden en havensteden die een stuk groter zijn dan Brugge. Dit is 
belangrijk omdat prostitutie steeds een grootstedelijk fenomeen genoemd wordt en in 
het algemeen vaak gelinkt wordt aan urbanisatie en moderniteit.37 Er is echter weinig 
geweten over de manier waarop zich dit uitte. Enkel Pluskota had oog voor het verschil 
tussen Nantes en Bristol enerzijds en de hoofdsteden anderzijds. Ze kwam tot de 
conclusie dat de grootteorde en het profiel van een stad inderdaad een rol speelden in 
de karakteristieken van prostitutie. Het belangrijkste verschil betreft de 
organisatiestructuur van de sector en de arbeidsrelaties van de prostituees. In Nantes en 
Bristol waren er minder gesloten bordelen dan in de hoofdsteden en dus bekleedden de 
prostituees er een onafhankelijkere positie.38 Ik onderzoek of de Brugse casus deze 
vaststellingen bevestigt. Dat Brugge nog een stuk kleiner was dan Nantes en Bristol 
maakt de vergelijking des te interessant.  

De algemene kenmerken van prostitutie in Brugge zijn ten derde ook een belangrijke 
basis voor de levensloopanalyse. Het prostitutiebeleid en de structuur van de sector 
kunnen immers een grote invloed hebben gehad op de oorzaken en gevolgen van 
prostitutie op het individuele niveau. Zo kan een repressief beleid ontmoedigend 
werken, maar ook de arbeidsrelaties beïnvloeden en een grote impact op het verdere 
leven met zich meebrengen. Een lage organisatiegraad zoals in Nantes en Bristol kan de 
impact op het verdere leven dan weer geminimaliseerd hebben.  

De oorzaken en gevolgen van prostitutie  

De tweede onderzoeksvraag handelt zoals vermeld over de oorzaken en gevolgen van 
prostitutie voor de vrouwen die werkzaam waren in de sector. Eigenlijk gaat het dus om 
twee vragen, maar omdat ze aan elkaar gerelateerd zijn benader ik ze samen. De 
oorzaken en gevolgen zijn met elkaar verbonden via de levensloop en zijn beide 
noodzakelijk om de “complexity of the prostitute’s world” te bestuderen. Op het 
verband tussen beide onderwerpen kom ik verder terug. Eerst belicht ik ze apart.  

 
                                                        
37 D.J. Noordam, “Uit armoede of door verleiding?”, in Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over 
Leiden in de achttiende eeuw, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1985,. P. Spierenburg, “Close to the edge: criminals 
and marginals in Dutch cities”, in Eighteenth-Century Studies, 31 (1998), 3. 
38 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 6, 38, 52, 61, 148-150 en 153. 
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De oorzaken 

In het eerste luik worden de oorzaken van prostitutie of de motivatie van de prostituees 
bestudeerd. Door deze vraag centraal te stellen komt mijn onderzoek in zekere zin in 
woelig water terecht. Sinds de zogenaamde seksoorlog in de jaren tachtig losbarstte is er 
immers heel wat discussie geweest over de vraag of prostituees slachtoffers zijn of 
vrouwen met agency, wat wil zeggen dat ze het vermogen hebben om hun leven richting 
te geven aan de hand van eigen keuzes.39 Anders gesteld: zijn prostituees gedwongen of 
zijn ze uit vrije wil in het beroep terechtgekomen? Mijn proefschrift pikt in op deze 
discussie, maar doet dit zonder een zijde te kiezen. Hoewel extreme opinies blijven 
circuleren, is het zwart-witte debat zoals ik het net geschetst heb vandaag achterhaald. 
Steeds meer wetenschappers nemen stelling tegen dit debat.  

Sommigen gaan daar zover in dat ze iedere waarom-vraag afdoen als moreel en 
irrelevant.40 De vraag stellen is echter niet gelijk aan een oordeel vellen. Onderzoeken 
waarom mensen in bepaalde beroepen terechtkwamen en niet in andere zegt veel over 
de van tel zijnde maatschappelijke structuren, maar is voor prostitutie des te relevant 
omdat dit geen “gewoon” beroep is. Commerciële seks brengt meer risico’s en nadelen 
met zich mee dan andere beroepen. Alleen al het feit dat het in Brugge strafbaar was 
tijdens de achttiende eeuw toont aan dat het geen beroep zoals de andere was. 
Bovendien is het belangrijk om de oorzaken van prostitutie te onderzoeken omdat 
stereotiepe denkbeelden er omtrent alomtegenwoordig zijn, zowel in de achttiende 
eeuw als vandaag.41  

Andere onderzoekers zijn gematigder en roepen vooral op om prostitutie vanuit 
verschillende hoeken te benaderen en oog te hebben voor de complexiteit van het 
beroep.42 Zo stelde Mark Wyers recent nog dat “it would be useful in social history to 
think of sexual labour as a field in which varying degrees of coercion can simultaneously 
occupy the same space as agentic labour in a continuum that is in constant flux spatially 

 
                                                        
39 Agency is een moeilijk concept omdat het gebruikt wordt in veel verschillende contexten en omdat er veel 
discussie over bestaat, zowel over de betekenis ervan als over de mogelijkheid dat het bestaat. Zie hierover D. 
Simonton en A. Montenach, “Introduction. Gender, agency and economy: shaping the eighteenth-century 
European town”, in Simonton (D.) en Montenach (A.). Femaie agency in the urban economy. Gender in European 
towns, 1640-1830, Londen, Routledge, 2013, 3.   
40 T.G. Blanchette, “Seeing beyond prostitution: agency and the organization of sex work”, in Rodríguez García 
(M.), Heerma van Voss (L.), en Van Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city: a global history of prostitution, 
1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 2017.  
41 Ik heb deze argumenten uitgebreider behandeld in een artikel over de universele profielen van prostituees: 
M. Mechant, M. Rodríguez García, L. Heerma van Voss, en E. Van Nederveen Meerkerk, “The social profiles of 
prostitutes”, in Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 2017, 833-835.   
42 Zie bv. de multi-frame analyse die de rechtswetenschappers Nina Persak en Gert Vermeulen voorstellen: N. 
Persak en G. Vermeulen, ed., Reframing prostitution. From discourse to description, from moralisation to normalisation, 
Antwerpen, Maklu, 2014, 315-319. 
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and temporally.”43 Wyers verwijst dus niet zozeer naar variatie tussen personen, maar 
vooral naar de dynamische verhouding tussen dwang en agency in het leven van één 
individu. Laite stelde in dezelfde context dat “the ability and inability to act are not 
dichotomous, but rather a sliding scale that changes every day and with every personal 
encounter.”44 Mijn onderzoek sluit aan bij deze benadering. Dat ik de oorzaken van 
prostitutie onderzoek betekent dus dat ik in de levens van de prostituees op zoek ga 
naar uitingen van dwang én naar uitingen van agency, en dat ik de verhouding tussen 
beide volg doorheen de volledige levensloop.  

Deze aanpak is nieuw in het historisch prostitutieonderzoek, al betekent dit niet dat 
historici tot hiertoe eenzijdige analyses gemaakt hebben. Integendeel, het 
slachtoffer/agents-debat heeft de geschiedschrijving minder getekend dan andere 
disciplines. Volgens Walkowitz die de historiografie recent nog reviewde, komt dit 
doordat er onder historici een consensus bestaat die het midden houdt tussen de twee 
extremen. Zo stelde ze dat historici “while appreciating the legal discrimination, 
physical dangers, and stigmatisation faced by women engaged in sexual labour, (are) 
still keen to represent prostitutes as historical actors who made life decisions within a 
narrow range of possibilities, possessed cultural resources, and were capable of 
resistance”.45 Deze consensus mag echter niet verward worden met een genuanceerde 
studie van de oorzaken, het betekent veeleer dat de waarom-vraag niet nauwkeurig 
onderzocht is.  

Walkowitz schreef de consensus toe aan bredere tendensen in de vrouwen- en 
arbeidsgeschiedenis en vooral aan het kaderen van prostitutie binnen de economy of 
makeshifts.46 Dit concept van Olwen Hufton uit 1974 wordt gebruikt om te verwijzen naar 
het allegaartje van methodes die de armen (vóór het ontwikkelen van de sociale 
welvaartstaat) gebruikten om te overleven.47 In het prostitutieonderzoek over de 
achttiende eeuw is de invloed van de makeshift economy inderdaad duidelijk. 
Henderson, Pluskota en Van de Pol situeerden prostitutie nadrukkelijk in deze context. 
Benabou deed dit niet, maar ook zij stelde vast dat prostitutie overwegend een deeltijdse 

 
                                                        
43 M.D. Wyers, “Coercion and voluntarism in sex work”, in Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van 
Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 2017, 
798-799. 
44 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens : commercial sex in London, 1885-1960, 21. 
45 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution”, 23-24. 
46 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution”, 24-27. 
47 Olwen Hufton gebruikte het concept voor het eerst in 1974: O. Hufton, The poor of eighteenth century France, 
1750-1789, 15-16 en 69-127. Nadien is de betekenis ervan wel geëvolueerd. Over de oorsprong, betekenis, 
evolutie en het belang van het begrip “economy of makeshifts”, zie: S. King en A. Tomkins, “Introduction”, in 
The poor in England, 1700-1850. An economy of makeshifts, Manchester, Manchester University Press, 2003, 1-38.  
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activiteit was die erop gericht was om andere inkomens aan te vullen.48 Hoewel 
Walkowitz in het algemeen positief is over de makeshift economy – het heeft er immers 
voor gezorgd dat historici prostitutie niet afdoen als een vorm van dwang, maar het ook 
niet ophemelen – hekelde ze het determinisme dat erin vervat zit omdat het ons 
verhindert om de motivatie van prostituees te bevragen. Met dit determinisme bedoelt 
Walkowitz dat armen in de economy of makeshifts vanuit een sociale psychologie 
handelden. Hun keuzes waren steeds bepaald door de omstandigheden en de 
mogelijkheden van het moment, wat die ook waren.49 De afgelopen jaren zijn de 
analyses van Hufton in het algemeen wat onder kritiek komen te liggen omdat de armen 
en vrouwen die zij opvoerde erg passieve slachtoffers waren van de maatschappelijke 
omstandigheden waarin ze leefden.50 De generaties historici na haar hebben dan wel 
meer aandacht voor agency, dat ze weinig oog hebben voor variatie – noch 
maatschappelijke, noch individuele – toont aan dat er ook aan hun analyses een 
deterministisch kantje zit.   

De oorzaken-vraag is dus geen evidente vraag. Relevant is ze echter wel. Ik analyseer de 
oorzaken van prostitutie om twee redenen. Ten eerste wil ik inzicht krijgen in het 
belang van dwang, structurele beperkingen en agency op het maatschappelijke niveau. 
Dit is de reden waarom de motivatievraag volgens Walkowitz hoogdringend moet 
onderzocht worden. Historici hebben, zo stelt ze, belangrijke shifts vastgesteld in de 
sekshandel, maar “they have been slow to consider the impact of these structural 
changes on the interiority and subjectivity of prostitute women”.51 Eenvoudig gesteld: 
de maatschappij van de achttiende eeuw en deze van het begin van de twintigste eeuw 
waren niet dezelfde, maar toch wordt prostitutie onveranderlijk verklaard door een 
vage combinatie van structurele beperkingen en agency. Walkowitz is dus vooral 
geïnteresseerd in structurele veranderingen in de motivatie van de prostituees. 
Uiteraard kan ik voor Brugge geen evoluties onderzoeken. Ik bestudeer slechts een 
korte periode in de achttiende eeuw (1750-1790), maar dit doet weinig afbreuk aan de 
vraag. Verschillen tussen tijdvakken of samenlevingen kunnen immers maar 
onderzocht worden aan de hand van diepteonderzoeken naar de motivaties van de 
prostituees. Ik wil dus analyseren hoe dwang en agency zich tot elkaar verhielden in 
Brugge tijdens de achttiende eeuw en hoop daardoor bij te dragen aan een beter inzicht 
in het verband tussen maatschappelijke veranderingen en de motivaties van 

 
                                                        
48 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 307-319; T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-
Century London, 16-18; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 28; L. Van de Pol, Het 
Amsterdams Hoerdom, 296 en 343. 
49 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution”, 26-28. 
50 Zie bv. A. Schmidt en M. van der Heijden, “Women alone in early modern Dutch towns: opportunities and 
strategies to survive”, in Journal of urban history, 42 (2016), 1. 
51 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution”, 26. 
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prostituees. Omdat de motivaties zelden expliciet onderzocht zijn is het weliswaar 
moeilijk om te vergelijken met andere onderzoeken. Door de comparatieve aanpak in 
het top-down gedeelte van mijn onderzoek kan ik de motivaties van de prostituees 
echter wel linken aan de structurele kenmerken van de Brugse prostitutiesector. Brugge 
is uitermate geschikt voor een dergelijke aanpak omdat de stad atypisch is in 
prostitutiestudies.  

Een tweede reden om de oorzaken van prostitutie te bestuderen is de variatie die 
bestond tussen personen. Als we geen aandacht besteden aan verschillende sociale 
realiteiten en de psychologische complexiteit van vrouwen in de prostitutie dan 
bestendigen we stereotiepe denkbeelden. Voor de huidige maatschappij hebben de 
rechtswetenschappers Nina Persak en Gert Vermeulen geargumenteerd dat “the 
missing face adds to the invisibility of prostitution and particularly to the invisibility of 
those prostitution experiences that do not fit in the dominant representation of 
prostitution.”52 Voor het verleden geldt hetzelfde. Net zoals de media vandaag bulkten 
de vroegmoderne verhalende bronnen van de clichés. Zonder dat ze er zelf de aandacht 
op hebben gevestigd, hebben de prostitutiestudies van de voorbije twintig jaar het 
belang van dit punt eigenlijk al aangetoond. Benabou, Van de Pol, Henderson en 
Pluskota hebben zoals eerder vermeld al enkele diepgewortelde denkbeelden uit de 
verhalende bronnen genuanceerd, maar in overzichtswerken en studies die prostitutie 
slechts zijdelings ter sprake brengen blijven deze ideeën prominent aanwezig.53 Verder 
onderzoek is dus nodig om genuanceerdere beelden te verspreiden, maar ook om de 
beelden van prostituees verder te vervolledigen. Veel stereotiepe beelden zijn amper of 
niet “getoetst” aan de sociale realiteit omdat de gerechtelijke bronnen er geen of 
onvoldoende informatie over bevatten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het idee dat 
prostituees weesmeisjes waren en dat ze jong stierven – al is dit laatste geen oorzaak, 
maar een gevolg van prostitutie. 

Toch heeft de “dominante representatie” die ik wil doorlichten niet enkel betrekking 
op de stereotypen uit de verhalende bronnen. We kunnen ons de vraag stellen of de 
nadruk die in prostitutiestudies gelegd wordt op de economy of makeshifts geen nieuwe 
geijkte beelden gecreëerd heeft. Door de klemtoon op het economische gegeven wordt 
bijvoorbeeld weinig aandacht geschonken aan andere vormen van dwang. Het is 
veelzeggend dat er voor de tijd voorafgaand aan de vermeende white slave periode 

 
                                                        
52 N. Persak en G. Vermeulen, “Introduction”, in Persak (N.) en Vermeulen (G.). Reframing prostitution. From 
discourse to description, from moralisation to normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 14. 
53 Zie bv. J.M. Lanza, “Women and work”, in Poska (A.), Couchman (J.), en McIver (K.), ed. The Ashgate research 
companion to women and gender in early modern Europe, Farnham, Ashgate, 2013, 287; S. Mendelson en P. 
Crawford, Women in early modern England, Oxford, Clarendon Press, 1998, 268. Zie ter vergelijking: M. Pluskota, 
Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 111; L. Van de Pol, Het Amsterdams Hoerdom, 104. 
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nauwelijks aandacht besteed is aan prostitutienetwerken of trafficking.54 Een voorbeeld 
uit Huftons werk illustreert de vervanging van één stereotiep beeld door een ander. 
Hufton verwierp het in de verhalende bronnen aanwezige cliché van de naïeve 
plattelandsmeisjes die bij hun aankomst in de stad misleid werden door malafide 
koppelaarsters, maar verving het door economische kwetsbaarheid. Volgens haar was 
het “the nature of their jobs rather than any other consideration that started them on 
the streets”. Dat de “girls were rural in origin” stond voor haar wel buiten kijf.55 De 
rurale achtergrond van prostituees is later ontkracht door verschillende historici, maar 
er is zo weinig aandacht besteed aan dit gegeven dat plattelandsmigranten in 
overzichtswerken nog steeds als kwetsbaar voor prostitutie worden afgeschilderd.56  

Samenvattend kunnen we stellen dat de oorzaken-vraag een gecontesteerde vraag is en 
dat historici zich er relatief afzijdig van hebben gehouden, maar dat het net daarom 
nodig is om de vraag grondig te behandelen. Niet alleen weten we erg weinig over 
maatschappelijke verschillen in de motivaties van prostituees, het is ook nodig om de 
beelden waarmee we vertrouwd zijn kritisch door te lichten en eventueel aan te vullen 
met andere beelden. Enkel op deze manier kan de complexiteit van commerciële seks in 
kaart gebracht worden. De oorzaken van prostitutie analyseren is echter niet evident. Ik 
besteed onder meer aandacht aan elementen van dwang door derden, economische 
dwang en agency in de profielen van de prostituees, hun arbeidsrelaties en hun leef- en 
werkomstandigheden. Ik kom hierop terug bij de bespreking van de levensloopanalyse 
en het verdere verloop van mijn verhandeling. Nu richten we eerst onze aandacht op de 
gevolgen-vraag.  

De gevolgen 

De doelen van de gevolgen-vraag zijn gelijkaardig aan deze van de oorzaken-vraag. Dit 
wil zeggen dat zowel het maatschappelijke niveau als de individuele verschillen 
belangrijk zijn. Ik onderzoek of prostitutie in Brugge tijdens de achttiende eeuw een one-
way ticket was zoals vaak gesteld wordt, of dat deze dominante representatie 

 
                                                        
54 Volgens de Oxford dictionary is human trafficking “The action or practice of illegally transporting people 
from one country or area to another, typically for the purposes of forced labour or sexual exploitation”. De 
georganiseerde migratie van sekswerkers vandaag of prostituees – white slaves – in het verleden wordt door de 
gebruikte terminologie dus herleid tot gedwongen migratie en misbruik. Ik hanteer de term 
prostitutienetwerken omdat het begrip neutraler en ruimer is. Het kan zowel gedwongen als vrijwillige 
georganiseerde migratie omvatten. Zie over de white slave paniek in de negentiende eeuw de paragraaf over de 
vroege historiografie.  
55 O. Hufton, The poor of eighteenth century France, 311. 
56 Zie E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 272; N. Kushner, Erotic exchanges, 55 en L. Van de Pol, 
Het Amsterdams Hoerdom, 103 ten opzichte van J.M. Lanza, “Women and work”, 286-289. 
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genuanceerd moet worden.57 Deze vraag is minder omstreden dan de oorzaken-vraag, 
maar dit betekent niet dat er geen discussie over is. Omdat er weinig over geweten is, 
bestaat er over de fysieke gevolgen van prostitutie weinig debat. Er zijn hooguit wat 
hypotheses geuit over de invloed van geslachtsziekten en werkomstandigheden op de 
overlijdensleeftijd.58 Over de sociale gevolgen van prostitutie bestaat – hoewel er ook 
over dit gegeven weinig geweten is – meer discussie, onder historici althans want er 
bestaat geen twijfel over het stigma dat vandaag op prostitutie rust. 

Lange tijd is aangenomen dat het stigma tijdloos en universeel is. Zo liet Raymond 
Van Uytven zich ontvallen dat prostituees “uiteraard (…) aan de zelfkant van de 
maatschappij” leefden.59 Sinds een aantal decennia worden dergelijke claims echter 
genuanceerd.60 De veroordeling door de heersende klassen wordt niet in twijfel 
getrokken, maar volgens verschillende historici is het niet correct om aan te nemen dat 
armen en mensen uit de werkende klasse dezelfde morele standaarden hanteerden. 
Henderson vond in de leef- en arbeidsstructuren van de prostituees en de manier 
waarop ze bij een arrestatie soms verdedigd werden door hun buren voldoende bewijs 
“to suggest that the depiction of a discrete and generally despised community of 
prostitutes and their hangers-on was and is, at the very least, overdrawn and that, on 
the contrary, prostitutes, both individually and collectively, were perhaps as much an 
accepted part of plebeian London as any other identifiable group.”61 Ook Pluskota was 
overwegend positief. Volgens haar waren prostituees goed geïntegreerd, hadden ze 
vrienden, woonden ze niet gesegregeerd en werden ze niet automatisch aangegeven 
door hun buren. Toch erkent ze ook dat er soms wél spanningen waren en dat sommige 
buren wel actie ondernamen.62 Naast Henderson en Pluskota hebben ook andere 
historici geargumenteerd dat prostituees relatief goed geïntegreerd waren. Tessa Storey 
die prostitutie onderzocht in Rome tijdens de zestiende en zeventiende eeuw stelde 
eveneens op basis van juridische bronnen dat tijdelijke prostitutie geen stigma met zich 
meebracht en Geneviève Hébert concludeerde hetzelfde voor Montpellier in de 
achttiende eeuw omdat buren enkel klacht indienden wanneer prostitutie overlast 
veroorzaakte.63  

 
                                                        
57 Zie bv. O. Hufton, The poor of eighteenth century France, 317. 
58 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 47; R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 
167. 
59 R. Van Uytven, “De ledige vrouwen van de middeleeuwen”, in Devolder (K.). Van badhuis tot eroscentrum : 
prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen tot heden, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 18. 
60 T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, 15-16. 
61 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 43-47, citaat: 43-44. 
62 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 151-152. 
63 G. Hébert, “Les “femmes de mauvaise vie” dans la communauté”, T. Storey, Carnal commerce in Counter-
Reformation Rome, 242-243. 
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Andere historici hebben de acceptatiethese echter tegengesproken. Van de Pol 
erkende wel dat er een zekere aanvaarding moet geweest zijn en sloot niet uit dat stille 
prostitutie weinig verzet uitlokte, maar beklemtoonde toch vooral dat het belang van 
“eerlijkheid” groot was. De Amsterdamse rechtszaken tonen volgens haar aan dat 
prostitutie tot spanningen leidde onder buren. Wie eerlijk was had volgens haar liever 
niks te maken met wie oneerlijk was.64 Sophie Carter die de representatie van prostitutie 
in Londen bestudeerde richtte zich dan weer tot Henderson door te stellen dat “it seems 
equally likely that others became irrevocably trapped in the vicious circle of the sex 
trade – forced into it because of destitution and, once branded as fallen women, unable 
to reclaim their precarious position on the shifting sands of respectability”.65  

Het dispuut tussen Henderson en Carter toont aan dat de discussie niet voortkomt uit 
geografische of culturele verschillen. Bovendien is het duidelijk dat de verschillende 
meningen gebaseerd zijn op gelijkaardig bronnenmateriaal en eerder gestoeld zijn op 
hypotheses dan op empirisch bewijs. Héberts conclusie is bijvoorbeeld gebaseerd op het 
ontbreken van burenklachten. Geen enkele argumentering is onderbouwd door 
voorbeelden die aantonen wat de invloed van prostitutie in de lange termijn was of door 
feiten die betrekking hebben op een grote groep prostituees. Toch is dit het soort 
informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de positie van (voormalige) prostituees 
in de samenleving.  

In dit proefschrift bestudeer ik wel dergelijke informatie. Door de levensloopanalyse 
kan ik empirische bewijzen toevoegen aan het debat waardoor ik de bestaande 
hypotheses kan bekrachtigen of nuanceren. Bovendien laat deze benadering het ook toe 
om de slecht bestudeerde fysieke gevolgen van prostitutie te analyseren. Omdat ik 
gegevens verzameld heb met betrekking tot de volledige levensloop kan ik achterhalen 
wat de invloed van prostitutie op de lange termijn was. De parochieregisters en de 
registers van de burgerlijke stand geven bijvoorbeeld inzicht in de overlijdensleeftijd en 
de huwelijken van de prostituees. Bovendien zijn de gerechtelijke bronnen zelf ook 
geschikt om de acceptatiethese te belichten. De rijke Brugse processen geven niet alleen 
inzicht in wie vervolgd werd en waarom, ze bevatten ook voorbeelden van sociale 
interacties buiten de gerechtelijke context.  

Wat betreft de gevolgen op de korte termijn bestudeer ik de arbeidsrelaties en de 
leef- en werkomstandigheden van de prostituees en in de lange termijn analyseer ik de 
juridische gevolgen, migraties, overlijdensleeftijd, beroeps- en huwelijkskansen. Op die 
manier kan ik de “dominante representaties” van prostitutie waar ik hogerop reeds 
naar verwezen heb ook wat betreft de gevolgen kritisch tegen het licht houden en de 
“gezichten” van de prostituees volledig in beeld brengen. Op dit vlak zijn de verhalende 
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bronnen nog totaal niet getoetst. Het onderzoek naar de gevolgen betekent bovendien 
ook dat ik, zoals Wyers en Laite voorstelden, een dynamisch licht kan werpen op 
prostitutie. “The ability and inability to act are” tenslotte “a sliding scale that changes 
every day and with every personal encounter”.66 Mijn onderzoek naar de volledige 
levensloop van de prostituees geeft met andere woorden inzicht in een compleet 
onderbestudeerd, maar zeer belangrijk deel van de “gezichten” van de prostituees. 

De oorzaken en gevolgen in één levensloopanalyse 

De oorzaken en gevolgen zijn zoals eerder vermeld met elkaar verbonden via de 
levensloop. Ik heb al meermaals aangehaald dat ik voor het bestuderen van de oorzaken 
en gevolgen een levensloopanalyse hanteer, maar wat is dit nu precies? De 
levensloopanalyse is een benadering – geen methode – uit de historische demografie 
aan de hand waarvan menselijk gedrag verklaard wordt. Dit wordt gedaan door een 
studie van de levensloop of “de opeenvolging van posities die een persoon in de loop van 
de tijd bekleedt”.67 De opeenvolgingen van posities – transities genaamd – worden 
verklaard door de wisselwerking tussen het individu en diens sociale omgeving. 
Menselijk gedrag wordt dus verklaard aan de hand van deze transities.68 Omdat de 
benadering het verklaren van gedrag vooropstelt vormt de levensloopanalyse het ideale 
kader voor de studie van de oorzaken en gevolgen. Toegepast op mijn onderzoek 
betekent dit dat we bekijken welke transities in de levensloop de kans op prostitutie 
verhoogden en omgekeerd ook of prostitutie de kans op bepaalde transities deed 
toenemen. We bestuderen dus de volledige levensloop, maar de prostitutiefase fungeert 
als scharniermoment waartegen de rest van het leven afgewogen wordt.   

In de levensloopanalyse worden de transities van een persoon of de gebeurtenissen 
in diens leven gestuurd door vijf principes. Het gaat om principes die de wisselwerking 
tussen het individu en diens sociale omgeving vatten: de context waarin de persoon 
leeft (historische context), de wisselwerking met de levenslopen van anderen (verwante 
levens), de eigen doelen van de persoon (human agency), eerdere transities in de 
levensloop (voorgaande gebeurtenissen) en de tijd (individuele, familiale en historische 

 
                                                        
66 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens, 21. 
67 P.A. Dykstra, “Levenslooppatronen: toenemende variatie?”, in Bevolking en Gezin, (2003), 2, 24.  
68 Voor een inleiding op de levensloopanalyse, zie: J. Kok, “Principles and prospects of the life coure 
paradigm”, in Annales de démographie historique, (2007), 1; J. Kok en K. Matthijs, “Het historisch 
levenslooponderzoek in Nederland en Vlaanderen”, in Matthijs (K.), Kok (J.), en Bras (H.), ed. Leren van 
historische levenslopen., Leuven Den Haag, Acco, 2012. Zie voor een benadering over de vroegmoderne tijd: M. 
Mechant, S. De Langhe, S. De Veirman, I. Devos, en C. Matthys, “Mogelijkheden en beperkingen van de 
levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen”, in Matthijs (K.), Kok (J.), 
en Bras (H.), ed. Leren van historische levenslopen, Leuven Den Haag, Acco, 2012. 
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tijd) tussen twee posities in de levensloop. De interactie tussen deze vijf principes zorgt 
voor de voortdurende evolutie van de verdere levensloop. Het gaat dus om een 
dynamische benadering. Ook dit maakt de levensloopanalyse geschikt voor het 
onderzoek naar prostitutie.  

Hoewel de levensloopanalyse die ontstaan is in de jaren 1980 aanvankelijk zowel via 
kwantitatieve als kwalitatieve methodes werd toegepast, is in de decennia nadien vooral 
het kwantitatieve onderzoek omvangrijk geworden.69 Menselijk gedrag wordt daarin 
bestudeerd aan de hand van gestandaardiseerde biografieën van een groep personen 
met dezelfde kenmerken. Meestal wordt gebruik gemaakt van de event history analysis 
(EHA), een multivariate statistische techniek die het toelaat om de belangrijkste 
verklaringsfactoren voor een transitie aan te duiden. Voor onderzoek naar de 
vroegmoderne tijd is deze techniek evenwel niet bruikbaar omdat het bronnenmateriaal 
uit deze periode niet voldoet aan de strenge gegevensvereisten.70 Om die reden wordt 
voor het vroegmoderne onderzoek meestal gebruik gemaakt van bivariate statistiek. 
Voor het levenslooponderzoek in dit proefschrift vormt dit echter geen probleem. De 
Brugse bronnen zijn zo rijk dat ze naast bivariate statistiek ook kwalitatieve analyses 
toelaten en dat is een grote meerwaarde voor het levenslooponderzoek. Een 
terugkerend punt van kritiek op de kwantitatieve analyses is immers dat het moeilijk is 
om agency of levensdoelen te herkennen in cijfers. Het belang van kwalitatieve 
levensloopstudies of combinaties van kwantitatieve en kwalitatieve aanpakken wordt 
dan ook steeds vaker beklemtoond.71  

Gerechtelijke bronnen zijn uitzonderlijk geschikt voor zo’n kwalitatieve aanpak 
omdat ze een stem geven aan mensen die in andere bronnen zelden opduiken. 
Aangezien de prostituees waarvan ik de levenslopen bestudeer in de gerechtelijke 

 
                                                        
69 Voor een vroeg overzicht van de methodes, zie: J. Giele en G. Elder, Methods of life course research. Qualitative 
and quantitative approaches, New York, 1998. In de Verenigde Staten werd in de jaren tachtig heel wat 
kwalitatief levenslooponderzoek verricht door Tamara K. Hareven. In 1999 verscheen een bundeling van haar 
belangrijkste werk: T.K. Hareven, Families, history and social change: life-course and cross-cultural perspectives, 
Boulder, Westview press, 1999. Dé pionier inzake kwantiatief levenslooponderzoek was George Alter. Zie zijn 
onderzoek over België: G. Alter, “L’event history analysis en démographie historique. Difficultés et 
perspectives”, in Annales de démographie historique, (1998), 2. Voor recentere toepassingen zie bv. de 
doctoraatsonderzoeken die verricht werden aan de Universiteit Gent: S. De Langhe, Oude vrijsters: 
bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende-begin negentiende eeuw, Gent 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2013; C. Matthys, Sex and the city: female domestic servants and the 
diffusion of fertility control in Flanders, 1830-1930, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2012; S. De 
Veirman, Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: a life course approach, Gent 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2015.  
70 Voor het onderzoek over de negentiende en twintigste eeuw wordt gebruik gemaakt van de 
bevolkingsregisters (beschikbaar vanaf 1846). Die laten het toe om continue reeksen samen te stellen aan de 
hand waarvan de tijd tussen twee posities berekend kan worden. De metrische variabele aan de hand waarvan 
de multivariate analyse uitgevoerd wordt is de tijd tussen twee posities in de levensloop. 
71 J. Kok en K. Matthijs, “Het historisch levenslooponderzoek in Nederland en Vlaanderen”, S. De Veirman, 
Breaking the silence, 496 en 549.  
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bronnen zelf aan het woord komen, bieden deze bronnen een unieke kans om de agency 
van deze vrouwen te bestuderen. Bovendien bevatten de processen ook heel wat 
informatie over de andere vier principes van de levensloopbenadering. Door de 
kwalitatieve analyses te combineren met bivariate statistiek overstijgt mijn studie 
echter het individuele niveau. Dit betekent dat de agency van individuele actoren niet 
los gezien wordt van structurele omstandigheden.72 

Bronnen en methode 

De hoofdbron van mijn onderzoek zijn de gerechtelijke dossiers in verband met 
prostitutie. Ik heb alle Brugse processen doorgenomen voor de periode tussen 1750 en 
1790. Dit resulteerde in een onderzoeksgroep van 464 rechtszaken tegen prostituees, 
bordeelhouders, koppelaars (personen die de prostitutie van andere organiseerden 
zonder dat zij een eigen bordeel uitbaatten) enz.73 Voor het top-down gedeelte van mijn 
onderzoek – de analyse van het beleid en de sectoranalyse – zijn deze rechtszaken de 
enige bron van informatie. Normatieve en verhalende bronnen leverden weinig 
informatie op.74 Voor de bottom-up levensloopanalyse zijn de rechtszaken de 
hoofdbron, maar niet de enige bron. Ze dienen voor de levensloopanalyse in de eerste 
plaats als bron om de prostituees te identificeren. In totaal konden 302 prostituees 
geïdentificeerd worden (284 prostituees en achttien vrouwen die van zowel prostitutie 
als bordeelhouden of koppelarij beschuldigd werden). Naast het identificatiegegeven 
bieden de processen – zoals het voorbeeld van de zussen Macqué reeds aangaf – ook 
heel wat informatie over de levenslopen zelf. Soms betreft dit feitelijke informatie. Zo 
weten we op basis van de verhoren van de zussen Macqué dat hun vader overleden was. 
Het grootste voordeel aan de rechtszaken is echter dat ze niet enkel feitelijke informatie 
over de levenslopen geven, maar dat ze ook inzicht geven in de perspectieven van de 
vrouwen zelf. Zo weten we dat Marie Macqué haar zussen ervan beschuldigde haar 

 
                                                        
72 T. Engelen, J. Kok, en R. Paping, “Labor strategies of families: An introduction”, in The History of the Family, 9 
(2004), 2, 126. 
73 De term koppelaar kan ook breder zijn en ook bordeelhouders omvatten, maar ik gebruik het specifiek om te 
verwijzen naar de organisatoren die meisjes aan klanten koppelden zonder dat ze een eigen bordeel hadden. 
Ze werkten op straat of liepen met hun meisjes langs in open bordelen. Dergelijke personen waren veel 
zeldzamer dan bordeelhouders. Een meer hedendaags synoniem is pooier, maar dit woord is meer 
geassocieerd met mannen. 
74 Zie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 3. Bij de bespreking van het beleid komen wel een aantal normatieve bronnen 
aan bod, maar dit is erg summier. 
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verleid te hebben, maar ook dat ze haar eigen rol probeerde te minimaliseren door te 
zeggen dat ze nog niet zo lang actief was.  

De Brugse processen zijn heel rijk, maar ze geven geen inzicht in de volledige 
levensloop van de prostituees. Hoe gevarieerd en uitgebreid de informatie in de 
rechtszaken ook is, het blijven momentopnames. Soms werden prostituees meerdere 
keren vervolgd en kan door de combinatie van hun processen een groter deel van hun 
levensloop gereconstrueerd worden. Voor de meeste vrouwen geldt dit evenwel niet. 
Bovendien geven ook de gecombineerde rechtszaken slechts inzicht in een beperkte 
periode in de levensloop. Om de oorzaken en gevolgen van prostitutie te kunnen 
bestuderen, hebben we ook informatie nodig over wat er vóór de eerste en na de laatste 
rechtszaak gebeurde. Daarom heb ik de vrouwen die ik terugvond in de 
gerechtsbronnen ook opgezocht in de parochieregisters en de registers van de 
burgerlijke stand. Deze demografische bronnen hebben als voordeel dat ze voor 
iedereen opgesteld zijn en dat ze standaard hetzelfde soort informatie bevatten. Ze 
geven data over de geboortes, huwelijken en overlijdens van de prostituees en hun 
familieleden, alsook inzicht in events die daaruit kunnen afgeleid worden zoals 
migraties. Dit betekent dat ze kwantitatieve analyses toelaten. Door de prostituees als 
groep te vergelijken met een controlegroep van niet-prostituees – een groep van 90 in 
Brugge geboren vrouwen –  kan ik aan de hand van bivariate statistiek bestuderen wat 
de rol van bepaalde levenslooptransities was. Naast kwantitatieve methodes maak ik 
evenwel ook gebruik van kwalitatieve analyses. De sterkte van mijn onderzoek zit in de 
mixed method approach, de combinatie van beide aanpakken. In het volgende hoofdstuk 
licht ik de gebruikte bronnen en de verwerking ervan verder toe.  

Verloop van de verhandeling 

Mijn proefschrift bestaat uit drie delen: een inleidend gedeelte, een top-down luik en 
een bottom-up luik of levensloopgedeelte. In totaal bevat het negen hoofdstukken. De 
onderstaande figuur geeft de structuur van het geheel weer. Het eerste deel – het 
inleidend of theoretisch kader van mijn studie – bestaat uit twee hoofdstukken. In het 
eerste ga ik dieper in op het onderwerp van de voorgaande paragraaf: de bronnen, 
bronnenverwerking en onderzoeksgroepen. In het tweede hoofdstuk komt de 
historische context aanbod, wat betekent dat ik de sociale en economische context in 
het achttiende eeuwse Brugge toelicht.  

In het tweede deel dat eveneens uit twee hoofdstukken bestaat onderzoek ik de 
eerste onderzoeksvraag: de kenmerken van prostitutie in Brugge. In Hoofdstuk 3 
behandel ik het beleid ten aanzien van prostitutie. Aangezien prostitutie in de 



 

 26 

onderzoeksperiode strafbaar was in Brugge betekent dit dat ik het vervolgingsbeleid 
analyseer. Ik bestudeer dus wie vervolgd werd en waarom, hoe vaak, hoe prostitutie 
bestraft werd, wat de strafmaat bepaalde, enz. In Hoofdstuk 4 komt de prostitutiemarkt 
aan bod. In dit hoofdstuk situeer ik de vraag- en aanbodzijde van de sector, de 
wisselwerking tussen beide en de tussenpersonen. Het voornaamste doel van dit 
hoofdstuk bestaat erin de types prostitutie die in Brugge aanwezig waren te situeren. 
Beide hoofdstukken zijn overwegend gebaseerd op kwantitatieve analyses, maar ik heb 
tussendoor ook oog voor meer kwalitatieve gegevens. Zo bekijk ik hoe de schepenen 
omgingen met de beklaagden en analyseer ik aan de hand van enkele voorbeelden ook 
de zichtbaarheid van prostitutie in het straatbeeld.  

 
Figuur 1 Structuur van de verhandeling 

 
 

Het derde en laatste deel van mijn proefschrift – het levensloopluik – is het grootste. 
In dit deel onderzoek ik de oorzaken en gevolgen van prostitutie. Dit deel van mijn 
proefschrift  bestaat uit vijf chronologisch geordende hoofdstukken. Dit betekent dat de 
opbouw van de hoofdstukken de levensloop volgt en dat de prostitutiefase als 
scharniermoment fungeert. De eerste twee hoofdstukken belichten het levensgedeelte 
dat vooraf ging aan de prostitutiefase. Dit betekent niet dat ik de volledige jeugd van de 
bestudeerde vrouwen belicht, maar wel dat ik hun profiel analyseer op het moment dat 
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ze hun eerste stappen in de sector zetten. In Hoofdstuk 5 wordt het sociaal-economische 
profiel van de prostituees onder de loep genomen: hun herkomst, leeftijd, beroep en 
sociaal-economische achtergrond. Ik analyseer in dit hoofdstuk de mate waarin migratie 
en armoede prostitutie verklaarden. In Hoofdstuk 6 besteed ik aandacht aan het 
familiale profiel van de vrouwen, een onderwerp waarover in de bestaande literatuur 
relatief weinig te vinden is. Ik onderzoek de burgerlijke staat, de 
samenlevingsverbanden, de aanwezigheid van ouders en kinderen, en het verband 
tussen de familie en commerciële seks. Ik onderzoek dus zowel of de afwezigheid van 
familie prostitutie in de hand werkte als wat de invloed van de aanwezigheid ervan was, 
en bekijk ook of prostitutie onderdeel kan geweest zijn van een familiale economie.    

De twee daaropvolgende hoofdstukken belichten de levensfase waarin de vrouwen 
werkzaam waren als prostituee. In deze hoofdstukken komen zowel oorzaken als 
gevolgen aan bod, maar uiteraard enkel deze op de korte termijn. Zo belicht ik de rol 
van derden bij de initiële start als prostituee, maar ook of prostitutie tot onderdrukking 
leidde en hoe het de financiële situatie beïnvloedde. In Hoofdstuk 7 bestudeer ik de 
arbeidsrelaties van de prostituees. Ik analyseer of ze zelfstandig of in dienst werkten en 
wat de aard van hun arbeidsrelatie was, dus of ze zelf het heft in handen hadden of 
eerder de speelbal waren van prostitutieorganisatoren. Hierbij hanteer ik een 
dynamisch perspectief. Ik bekijk de arbeidsrelaties aan het begin van de loopbaan en 
analyseer hoe deze evolueerden. Hoofdstuk 8 handelt over de leef- en 
werkomstandigheden: het arbeidsritme, de verdiensten, gezondheidsgevolgen, enz. Het 
belicht vooral de korte-termijn-gevolgen van prostitutie en heeft zowel oog voor 
positieve als voor negatieve gevolgen.     

In Hoofdstuk 9 ten slotte worden de lange-termijn-gevolgen van prostitutie in kaart 
gebracht: de juridische gevolgen, de mobiliteit, het verdere beroepsleven, de 
overlijdensleeftijd en de huwelijksfrequentie. Ik besteed dus zowel aandacht aan de 
fysieke als aan de sociale gevolgen van commerciële seks, of “prostitutie”. Tot hiertoe 
heb ik de woorden “prostitutie” en “prostituee” gebruikt zonder stil te staan bij de 
exacte betekenis ervan. Ter afronding van de inleiding wil ik echter nog even stil staan 
bij de terminologie die ik gebruik in mijn proefschrift.  
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Tot slot:  de term prostitutie 

“Prostitutie” lijkt op het eerste zicht een eenvoudig woord, maar er zijn heel wat 
problemen aan verbonden. Ten eerste bestaat er veel discussie over de betekenis van de 
term. Volgens de rechtswetenschapper Noah Zatz is de definitie “as contested as its 
legal and moral status”.75 Hier uitgebreid op ingaan zou ons te ver leiden, maar het is 
belangrijk om aan te stippen dat de discussie verder gaat dan het feministische debat 
over werk en misbruik. De demograaf Michel Bozon argumenteerde in een recent artikel 
nog dat het onmogelijk is om een universele definitie voorop te stellen. De meeste 
definities hebben het over seksuele betrekkingen met meerdere partners tegen betaling. 
Deze kenmerken zijn echter niet universeel, noch zijn ze specifiek voor prostitutie. 
Binnen het huwelijk kan bijvoorbeeld ook seks tegen betaling plaatsvinden, maar 
niemand zal dit als “prostitutie” aanzien. De stigmatisering van de activiteit is volgens 
Bozon een universeler gegeven.76 Ook Magaly Rodríguez García beklemtoont het belang 
hiervan. Volgens haar is prostitutie “not so much the exchange of sexual favors for 
money or benefit in kind, [but] the moral connotation or status attached to it”.77 Ik deel 
die interpretatie en erken dus dat “prostitutie” geen neutrale term is om naar een 
beroep te verwijzen.  

Dit brengt ons bij het tweede probleem met betrekking tot de term: er is geen 
geschikt alternatief. Vandaag wordt vaak gebruik gemaakt van “sekswerk”, maar dit 
woord is ruimer dan “prostitutie” – porno is bijvoorbeeld ook sekswerk – en is ook 
anachronistisch. De term stamt uit een activistische context, een gegeven waarvan in de 
achttiende eeuw nog geen sprake was. Het verwijst naar een groeps- en 
beroepsidentiteit, naar een groep werkers die zichzelf als “sekwerker” identificeert en 
dezelfde rechten opeist als andere werkers. Andere alternatieven zijn wel geschikt, 
maar taalkundig omslachtig. Zo spreekt Julia Laite liever over “doing prostitution” of 
“women who sold sex”.78 Dit is inderdaad neutraler, maar het is een hele mond vol. Voor 
“prostitutie” is “commerciële seks” wel een zinvol alternatief, maar een gelijkaardig 
(kort) equivalent voor “prostituee” is er niet. Ik heb er daarom voor gekozen om bij de 
termen “prostitutie” (of “commerciële seks”) en “prostituee” te blijven, maar wil 
benadrukken dat die keuze geen persoonlijk waardeoordeel impliceert.  

 
                                                        
75 N.D. Zatz, “Sex Work/Sex Act: Law, Labor, and Desire in Constructions of Prostitution”, in Signs, 22 (1997), 2, 
278. 
76 M. Bozon, “Définir la prostitution féminine, ou l’illusion du “plus vieux métier du monde””, in Prostitutions. 
Des représentations aveuglantes, Parijs, Flammarion, 2015, 12. 
77 M. Rodríguez García, “Prostitution in world cities (1600s-2000s)”, 26. 
78 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens, 26. 
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Een derde probleem betreft de bruikbaarheid van de term voor historisch onderzoek. 
Vaak wordt de term in historische analyses net zoals sekswerk anachronistisch 
bevonden. Voor mijn onderzoek geldt dit echter niet. De term werd gebruikt in Brugge 
tijdens de achttiende eeuw en dus is hij bruikbaar.79 Wel is het zo dat andere woorden 
vaker gebruikt werden. Het meest courante was “hoererij”, maar daarnaast circuleerden 
nog vele andere begrippen zoals “ondeugende dochter”, “oneerlijke dochter”, “meisje 
van plezier”, “deugniet” en – naar de veren en pluimen die sommige prostituees 
droegen – “pauw”. Dit brengt problemen met zich mee omdat de termen niet altijd 
hetzelfde betekenen als “prostitutie” of “prostituee”. Zo had “hoer” betrekking op 
iedere vrouw die seks had buiten het huwelijk en was (en is) het ook een veelgebruikt 
scheldwoord. Als historici zijn we afhankelijk van de categorieën die gebruikt werden in 
de bronnen en de vaak vage omschrijvingen van mogelijke prostitutieactiviteiten. In die 
zin is het één ding om een afgebakend thema te willen bestuderen en een ander om het 
uit te werken. In het volgende hoofdstuk verduidelijk ik wat ik wel en niet onder 
prostitutie beschouw. De vraag die ons hier bezighoudt is of het inhoudelijk zin heeft 
om het onderscheid tussen prostitutie en hoererij überhaupt te maken. Volgens Ruth 
Mazzo Karras die “hoererij” bestudeerde tijdens de middeleeuwen is dit, althans voor de 
middeleeuwen, niet zo omdat het financiële aspect toen irrelevant was in het 
maatschappelijke oordeel over hoererij.80 Voor de achttiende eeuw ben ik het echter 
niet eens met die redenering. De opkomst van het woord “prostitutie” duidt er immers 
op dat dit in de achttiende eeuw niet meer zo was. Er was wel degelijk een 
mentaliteitswijziging aan de gang waardoor het financiële aspect aan belang won. 
Bovendien is het onderscheid ook zonder dit gegeven relevant omdat mijn onderzoek 
specifiek handelt over prostitutie als bestaansstrategie.   

Ten vierde en ten laatste wil ik nog opmerken dat mijn studie enkel over prostitutie 
tussen een vrouwelijke verkoopster en een mannelijke koper gaat. Dit is een 
onvermijdelijk gevolg van de eigentijdse opvattingen over (financiële) seksuele 
contacten. Als mannen vervolgd werden voor prostitutie viel het onder de noemer 
sodomie en was het seksuele gegeven op zich zo deviant dat er aan het financiële aspect 

 
                                                        
79 In Holland kwam de term reeds voor halverwege de zeventiende eeuw. Al was de betekenis ervan 
afhankelijk van stad tot stad, in Delft had de term betrekking op seksuele handelingen. Zie: M. van der 
Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800, Amsterdam, Prometheus, 2014, 140-
141. In Frankrijk verscheen de term omstreeks 1700. Daar had de term betrekking op commerciële seks. Zie: E.-
M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 30-34; A. Lewis, "Classifying the prostitute in eighteenth-
century France", in Prostitution and eighteenth-century culture, Londen, Pickering & Chatto, 2012, 18-19. In 
Brugge was de term tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw in gebruik als werkwoord (prostitueren) 
en zelfstandig naamwoord (prostitutie), maar nog niet als zelfstandig naamwoord m.b.t. een persoon. Het 
woord “prostituee” was dus nog niet gangbaar.  
80 R.M. Karras, “Sex and the singlewoman”, in Bennett (J.) en Froide (A.M.), Singlewomen in the European past, 
1250-1800, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999, 127-145. 
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weinig of geen aandacht werd besteed. Bovendien werd sodomie aan het eind van de 
vroegmoderne tijd in het algemeen erg weinig vervolgd in de Zuidelijke Nederlanden.81  

 
                                                        
81 Er is erg weinig geweten over mannelijke prostitutie in de Zuidelijke Nederlanden: E. Hofman, “Achter 
gesloten deuren”, in Dupont (W.), Hofman (E.), en Roelens (J.). Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van 
homoseksualiteit in België, Antwerpen, Uitgeverij Vrijdag, 2017, 101-103. 
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Deel 1  

Bronnen en context 
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Hoofdstuk 1   
Bronnen, dataverwerking en onderzoeksgroep 

Na klachten van buren over overlast, rolden de Brugse autoriteiten in 1781 een 
bordeel op in de Sint-Jacobsparochie. De buren hadden onder andere verklaard 
dat er eens een hele nacht een vrouw had staan schreeuwen omdat haar 
echtgenoot er bij de “pauwen” zat.1 De schepenen wilden de vrouw verhoren als 
getuige, maar ze vonden haar niet. De pastoor vermoedde om wie het ging, maar 
de vrouw had ontkend en weigerde te getuigen. Daarop verklaarde de pastoor “dat 
de wercken den duysternissen, die men segt dickwils aldaer in den nagt te 
gebeuren van eene moeijelycke preuve sijn, soo ist oock moijelyck de selve aen 
den dag te brengen”.2 

Als prostitutie voor de pastoor, de autoriteiten en andere tijdgenoten “moijelyck aen 
den dag te brengen” was, dan is het dat voor historici twee eeuwen later zeker. Het is 
onmogelijk om in een historische studie alle aspecten van commerciële seks te 
bestuderen. Naast de 302 vrouwen die tussen 1750 en 1790 in Brugge vervolgd werden 
voor prostitutie, moeten er honderden geweest zijn die niet vervolgd zijn en het spreekt 
vanzelf dat we ook over hen die ik wel terugvond niet alles weten. Het is belangrijk om 
dit in het achterhoofd te houden bij het lezen van mijn proefschrift. Toch betekent dit 
niet dat commerciële seks onmogelijk te onderzoeken is, integendeel zelfs. Ook al geven 
de bronnen geen beeld van alle prostitutie, de bronnen die ik doornam bieden wel 
degelijk uitzonderlijke analysemogelijkheden. De Brugse processen en de 
levensloopanalyse maken een gedetailleerd en veelzijdig portret van commerciële seks 
en prostituees mogelijk.  

In dit hoofdstuk bespreek ik de bronnen die ik voor mijn onderzoek gebruikte en de 
methodes die ik hanteerde om deze bronnen te gebruiken en te analyseren. Ik beschrijf 
dus hoe het onderzoek gevoerd werd. Om de onderzoekshoofdstukken goed te kunnen 

 
                                                        
1 Zie i.v.m. het begrip “pauwen” de inleiding, paragraaf “Tot slot: de term prostitutie”.  
2 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-10 en 14-18, juli 1781 (brief pastoor: 15 juli 1781).  



 

 34 

vatten is het noodzakelijk om te weten waar de informatie vandaan komt. Aan de keuze 
van bronnen en methodes zijn immers altijd consequenties verbonden. Het hoofdstuk 
bestaat uit vier delen. Ieder deel is toegespitst op een type bron. Paragraaf 1.1 handelt 
over de Brugse prostitutieprocessen. Aangezien dit de hoofdbron is van mijn onderzoek 
is het veruit het uitgebreidste deel. In dit deel licht ik de achtergronden van het 
juridische apparaat toe, de gebruikte bronnenreeksen, de manier waarop ik deze 
verwerkt heb en tot een onderzoeksgroep gekomen ben, en de voor- en nadelen van de 
bron. De nadruk ligt op de analysemogelijkheden en beperkingen. De Brugse 
prostitutieprocessen gebruik ik, zoals eerder vermeld, zowel voor het top-down 
gedeelte van mijn onderzoek als voor de levensloopanalyse.  

In paragraaf 1.2 en 1.3 komen de levensloopbronnen aan bod. Eerst bespreek ik de 
niet prostitutiegebonden en de niet-Brugse processenreeksen die ik doornam. De 
geïdentificeerde prostituees kunnen immers ook voor andere misdrijven en/of in 
andere steden vervolgd zijn. Vervolgens licht ik de parochieregisters en de registers van 
de burgerlijke stand toe. Voor de levensloopanalyse zijn dit onmisbare bronnen. Net als 
bij de Brugse prostitutieprocessen heb ik oog voor de achtergronden van deze bronnen, 
maar belicht ik vooral de manier waarop ik de bronnen verwerkt heb en de voor- en 
nadelen ervan. Ook licht ik in dit onderdeel de controlegroep toe. In paragraaf 1.4 tot 
slotte komen nog enkele aanvullende bronnenreeksen aan bod. Hierin bespreek ik 
welke normatieve en verhalende bronnen ik nog doornam voor het top-down gedeelte 
van mijn onderzoek en ook welke levensloopbronnen ik sporadisch consulteerde voor 
het aanvullen van individuele levenslopen.  

1 .1  De Brugse prostitutieprocessen 

De juridische dossiers zijn de hoofdbron van mijn onderzoek om drie redenen. Ten 
eerste zijn ze voor de vroegmoderne tijd sowieso de meest geschikte bron om de 
dagelijkse praktijk van prostitutie te bestuderen omdat ze in tegenstelling tot 
verhalende en normatieve bronnen informatie bevatten over reële gebeurtenissen. Ten 
tweede zijn ze voor dit tijdvak ook de enige bron die bestaande prostituees bij naam 
noemt en het dus toelaat om een levensloopanalyse van achttiende eeuwse prostituees 
aan te vatten. De registratie van prostituees nam slechts een aanvang na de regulering 
van prostitutie in het begin van de negentiende eeuw. Ten slotte zijn ze ook belangrijk 
omdat ze erg rijke persoonlijke informatie bevatten. Dit leidt tot ongeziene 
mogelijkheden voor het levenslooponderzoek. Op de rijkdom van de bronnen kom ik 
nog terug. Eerst richten we onze aandacht op het tot stand komen van de processen. 
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Daarom start ik met een kleine excursie over de ordehandhaving en rechtspraak in 
Brugge. 

1 .1.1  Ordehandhaving en rechtspraak 

Omdat prostitutie tot het forum mixtum behoorde kon het zowel door de geestelijke als 
door de wereldlijke autoriteiten vervolgd worden, maar in de praktijk werd het in de 
achttiende eeuw nog bijna uitsluitend vervolgd door de wereldlijke macht.3 Om die 
reden heb ik het archief van de Brugse officialiteit – het geestelijke gerechtshof – niet 
doorgenomen en me gefocust op dat van de Brugse schepenbank: de instelling die op 
het stedelijke niveau bevoegd was voor de rechtspraak. De schepenbank was de 
belangrijkste instelling op het stedelijke niveau. Naast de rechterlijke macht, had het 
immers ook de wetgevende en uitvoerende macht. In Brugge bestond het college uit een 
burgemeester en twaalf schepenen.  

De gerechtelijke bevoegdheden behoorden toe aan de vier “schepenen van de 
doorgaende waarheyd”.4 Tot 1765 stonden deze schepenen zowel in voor de 
gerechtelijke onderzoeken als voor de rechtspraak zelf, maar nadien moesten zij zich 
beperken tot het eerste. Het spreken van recht werd toen toevertrouwd aan vijf 
raadspensionarissen. Deze wijziging zorgde niet alleen voor een scheiding tussen het 
gerechtelijk onderzoek en de rechtspraak, het professionaliseerde de justitie ook. Omdat 
de raadspensionarissen licentiaten in de rechten waren, werd een objectiever en 
deskundiger oordeel van hen verwacht.5 De wijziging paste in het tijdsklimaat. Door de 
Verlichting was er veel debat over de organisatie van de rechtspraak. In 1787 zou Jozef II 
een grote hervorming doorvoeren, maar door hevig protest werd die snel ongedaan 
gemaakt.6  

De schepenbank en de raadspensionarissen waren echter niet de enige die betrokken 
waren bij de ordehandhaving en rechtspraak. Net zoals in andere steden waren er in 
Brugge ook vertegenwoordigers van de vorst gevestigd. De hoog-baljuw had geen 
juridische taken, maar de schout wel. Hij controleerde de navolging van nationale 
ordonnanties en verordeningen, waakte over de orde en vrede, en vervulde de rol van 
openbaar ministerie of gerechtsofficier.7 Hij was dus verantwoordelijk voor de 

 
                                                        
3 J. De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen tussen 1570 en 
1795, Tielt, Veys, 1972; B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge in de 18de eeuw (1724-1774), Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1982, 11-12. 
4 J. Mertens, “Bestuursinstellingen van de stad Brugge”, in Prevenier (W.) en Augustyn (B.), ed. De gewestelijke 
en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, 323-332. 
5 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de revolutietijd (1780-1794), 3-5. 
6 P. Van Hille, De gerechtelijke hervorming van keizer Jozef II, Tielt, Veys, 1973. 
7 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 3. 
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vervolging van criminelen, maande de schepenen aan tot het vellen van een gepast 
oordeel en bekommerde zich om het uitvoeren van de straf.8 Zo was het althans in 
theorie. In de praktijk hield de schout zich enkel bezig met de meest ernstige misdrijven 
en liet hij zijn bevoegdheden in andere dossiers – waaronder het merendeel van de 
prostitutiedossiers – over aan de burgemeester van de commune.9 Dit was de man die 
aan het hoofd stond van het raadscollege.  

Het raadscollege was – na de schepenbank – de tweede belangrijkste stadsinstelling. 
Dit college was verantwoordelijk voor de politionele taken. De structuur van het 
raadscollege was gelijkaardig aan deze van de schepenbank. Het bestond uit een 
burgemeester van de commune of courpse en twaalf raadsleden. De raadsleden gingen actief 
op zoek naar criminelen en trachtten de orde en rust in de stad te bewaken.10 Om deze 
taak te vervullen hadden ze de manschappen van de burgerlijke wacht ter beschikking. 
Aanvankelijk bestond de burgerlijke wacht zoals de naam aangeeft uit een groep 
burgers, maar in 1757 werd de militie omgevormd tot een beroepskorps.11 Voor de 
prostituees en andere als crimineel beschouwde personen waren de raadsleden en de 
burgerlijke wacht dus heel belangrijk. Als ze aan hun aandacht konden ontsnappen en 
er geen klacht tegen hen werd ingediend, konden ze uit de handen van het gerecht 
blijven. Als ze echter wel opgepakt werden, kwamen ze in afwachting van hun verhoor 
in een soort voorarrest te zitten.  

Met de arrestatie (of bij een klacht soms al vooraf) kwam ook de papiermolen op gang. 
De criminele procesgang bestond in theorie uit vijf fases, maar meestal werd de 
procedure beperkt tot drie of vier fases. De meeste Brugse prostitutieprocessen 
bestonden uit drie fases: het vooronderzoek, de ondervraging van de verdachte en het 
vonnis. In ingewikkelde rechtszaken kon echter nog een uitgebreid onderzoek volgen 
na de ondervraging. De fase van de tortuur kwam in de bestudeerde processen niet 
voor.12 

 
                                                        
8 J. Monballyu, Zes eeuwen strafrecht : de geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000), Leuven, Acco, 2006. 
9 Volgens Duclos was de macht van de burgemeester van de commune equivalent aan deze van de schout, 
maar de taakverdeling lijkt mij wel goed verdeeld geweest te zijn. In de meest ernstige strafprocessen trad de 
schout op als gerechtsofficier, in de minder ernstige de burgemeester van de commune. Een bevestiging van 
die taakverdeling heb ik in de literatuur niet gevonden. Zie: A.J. Duclos, Bruges, histoires et souvenirs, Brugge, 
Van de Vyvere-Petyt, 1910, 156.   
10 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, Tielt, Lannoo, 1982, 309; P. Van Peteghem, ““Politie” in Brugge, 
Gent, Maastricht en Nijmegen. Een bijdrage tot vergelijkende institutionele stadsgeschiedenis in de 
Nederlanden”, in Soly (H.) en Vermeir (R.), ed. Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum Prof. Dr. M. 
Baelde, Gent, RUG, 1993, 470. 
11 G. Tanghe, De burgerlijke wacht van Brugge in de tweede helft van de achttiende eeuw (1730-1790), Leuven 
(onuitgegeven masterverhandeling KUL), 1982; A. Vandewalle, Beknopte inventaris van het stadsarchief van 
Brugge, I. Oud archief, Brugge, Gemeentebestuur, 1979. 
12 Voor een omschrijving van de volledige juridische procedure, zie J. Monballyu, “De hoofdlijnen van de 
criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen (16de tot 18de eeuw)”, in Van Rhee (C.H.), Stevens (F.), 
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Het vooronderzoek nam een aanvang met het besluit van de gerechtsofficier – in casu 
de schout of de burgemeester van de commune – om een onderzoek in te stellen. Dit 
volgde meteen of kort na het vaststellen van het misdrijf, dus bij de betrapping op 
heterdaad of na een klacht of gerucht. Het werd uitgevoerd door twee schepenen die ter 
plaatse gingen en getuigen dagvaardden en verhoorden. Als de verdachte op heterdaad 
betrapt was, zat zij of hij op dat moment reeds in voorarrest. In het andere geval kon het 
vooronderzoek tot een arrestatie leiden. Als er voldoende bezwarende elementen 
stonden in het proces-verbaal dat de schepenen opstelden, besliste de gerechtsofficier 
tot de aanhouding van de verdachte.  

Na het vooronderzoek en de aanhouding trokken twee “schepenen van de 
doorgaende waarheyd” naar de gevangenis om de verdachte te verhoren. Zij leidden het 
verhoor terwijl de griffier de antwoorden noteerde, maar ze hadden de vragen niet zelf 
opgesteld. Het was de gerechtsofficier die de vragen – of tichten – opstelde. Hij deed dit 
op basis van het vooronderzoek en gaf de lijst mee met de schepenen. Het verhoor dat – 
afhankelijk van de taal van de verdachte – in het Nederlands of Frans gebeurde, was een 
belangrijke fase in de procesgang. Het was erop gericht een bekentenis af te dwingen 
want enkel een bekentenis gold als volledig bewijs.13 Aan het eind van het verhoor werd 
het schriftelijke verslag voorgelezen aan de verdachte en kreeg zij of hij de kans om 
aanvullingen te maken. Als dit nodig geacht werd, werden er meerdere verhoren van de 
beklaagde afgenomen. In dat geval werden er tussen de verhoren bijkomende 
onderzoeken gevoerd. Gewoonlijk betekent dit dat de getuigen opnieuw verhoord 
werden. In een later verhoor gebeurde het regelmatig dat de verdachte rechtstreeks 
geconfronteerd werd met een getuige of medeverdachte. Dit leidde niet zelden tot een 
ommekeer in de verklaringen.   

Na het (laatste) verhoor formuleerde de gerechtsofficier de strafvordering (de 
crimineele heesch). De verdachte had op dat moment het recht om zich te verzetten en 
een tegenonderzoek te vragen, maar in de praktijk kwam dit zelden voor en dus volgde 
op de strafvordering meestal het vonnis. Aangezien in prostitutiezaken de criminele 
procesgang gevolgd werd, kon een kapitale straf uitgesproken worden. Concreet 
betekent dit dat een gevangenis-, lijf- of verbanningsstraf mogelijk was; de doodstraf 
werd in prostitutiedossiers nooit uitgesproken. Het vonnis werd, zoals eerder vermeld, 
geveld door de schepenen en vanaf 1765 door de raadspensionarissen. Het kon 

 
                                                                                                                                                                             
en Persoons (E.), ed. Voortschrijdend procesrecht: een historische verkenning, Leuven, Universitaire Pers, 2001, 63-
108. Ook de volgende alinea’s zijn gebaseerd op dit artikel, maar ik heb alles toegepast op de situatie in Brugge.  
13 Hoewel in de literatuur te lezen is dat enkel de bekentenis als volledig bewijs gold, zijn veel van de Brugse 
prostituees toch veroordeeld zonder bekentenis. 
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uitgesproken worden in de vierschaar of achter gesloten deuren in de camere. In de 
prostitutiedossiers was meestal het laatste van toepassing.14  

Ondanks het initiële belang van de raadsleden en de machtige positie van de 
gerechtsofficier zijn in mijn onderzoek enkel de archieven van de schepenbank 
belangrijk. De schepenen voerden de vooronderzoeken en de verhoren en zij (of de 
eveneens onder de schepenbank ressorterende raadspensionarissen) velden ook het 
vonnis. Van al deze fases werd akte genomen en dit resulteerde in rijke bronnen. 
Bovendien zijn de activiteiten van de gerechtsofficier en van de raadsleden en de 
burgerlijke wacht af te leiden uit de notulen van de (voor)onderzoeken en de verhoren 
van verdachten. Deze bevatten regelmatig een verslag van een nachtelijke patrouille of 
van een arrestatie, en de tichten zijn meestal letterlijk opgenomen in de verhoren of 
kunnen – indien dit niet het geval is – afgeleid worden uit de antwoorden van de 
verdachte.15  

1 .1.2  Gebruikte bronnenreeksen 

De schepenbank produceerde heel wat verschillende juridische reeksen. Zes daarvan 
zijn nuttig voor het onderzoek naar prostitutie in de achttiende eeuw: de 
informatieboeken; registers van instructies, verklaringen van getuigen; criminele vervolgen; 
tychten; verluydboeken en criminele informatiën. Van ieder type bron is een voorbeeld 
opgenomen in de bijlagen.16 De bijlagen kunnen geraadpleegd worden via Dropbox.17 
Tabel 1.1. geeft een overzicht van de verschillende reeksen. De series komen grotendeels 
overeen met de in de vorige paragraaf besproken procesfases.  

 
                                                        
14 Voor het onderscheid tussen de vierschaar en de camere, zie: W. Meewis, De vierschaar de criminele rechtspraak 
in het oude Antwerpen van de veertiende tot het einde van de achttiende eeuw, Kapellen, Pelckmans, 1992; F. 
Vanhemelryck, Geschiedenis van de instellingen van de Nieuwe Tijd, Leuven, Acco, 2002. 
Volgens Meeuwis werden de criminele processen in de vierschaar gevoerd en de civiele in de kamer, maar in 
Brugge werden de minder ernstige criminele processen dus ook in de camere behandeld. 
15 Het raadscollege en de burgerlijke wacht hebben geen nuttige bronnen nagelaten voor mijn onderzoek: zie 
A. Vandewalle, Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge, 77-79. Voor onderzoek naar vroegere periodes 
wordt meestal gebruik gemaakt van de schoutsrekeningen (of baljuwrekeningen), maar voor de achttiende 
eeuw bieden deze bronnen weinig informatie. Ze zijn immers veel beknopter dan de processen die vanaf de 
zeventiende eeuw beschikbaar zijn. Zie : W. Dupont, E. Hofman, en J. Roelens, Verzwegen verlangen. Een 
geschiedenis van homoseksualiteit in België, Antwerpen, Uitgeverij Vrijdag, 2017, 289. 
16 Zie Bijlagen 1.1. t.e.m. 1.6. Ik heb de namen van de bronnenreeksen afgekort. Voluit heten ze: “registers 
criminele informatie” (de informatieboeken), “registers van instructies, verklaringen van getuigen crimineel der 
stad Brugge behelsende de wettelijke informatien door de office genomen op de claechten van heer 
burgemeester van de commune, over den heere van de stad Brugge” (registers van instructies), 
“informatieboeken van burgemeester en schepenen” (criminele vervolgen), “register crimineel der stad van 
Brugghe behelsende de tychten ende intorrogatien, mitsgaeders, vonnissen der plichtighe” (tychten). De 
verluydboeken en criminele informatiën zijn wel de volledige namen. 
17 https://www.dropbox.com/sh/rapbvezqydrk1an/AAAHTgUM2PXJS6oNcNjKiFwaa?dl=0 
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De eerste fase – de vooronderzoeken – zijn voor de periode van 1750 tot 1766 terug te 
vinden in de informatieboeken en voor de periode van 1776 tot 1790 in de registers van 
instructies. Deze bronnen bevatten vrij diverse soorten informatie: voornamelijk 
verhoren van aanklagers en getuigen, arrestatiebevelen en verslagen van arrestaties, 
maar sporadisch ook briefwisseling met de schepenbanken van andere steden, 
boedelbeschrijvingen en in beslag genomen bewijsstukken. Indien het onderzoek na het 
verhoor verder gezet werd, zijn ook de documenten betreffende dit onderzoek in deze 
bronnenreeksen te vinden. Om deze reden zal ik het in het vervolg van dit hoofdstuk 
over de “(voor)onderzoeken” hebben.    

De verhoren van de beklaagden (de tweede fase) bevinden zich voor de jaren tussen 
1750 en 1771 in de criminele vervolgen en voor de jaren tussen 1776 en 1790 in de tychten. 
Na het verhoor volgde normaliter – zeker in de tychten, de jongste reeks –  een korte 
vermelding van de strafbepaling. Deze vermelding werd toegevoegd zodra de strafmaat 
bepaald was,  gewoonlijk een paar dagen na het laatste verhoor. De fase van het vonnis 
(derde fase) was dus ook opgenomen in de verhoren.  

Toch bestond er ook een aparte vonnissenreeks: de verluydboeken. Voor mijn 
onderzoek is deze reeks echter minder relevant dan de vier reeds genoemde series. In 
de verluydboeken zijn immers enkel de vonnissen opgenomen die publiek uitgesproken 
of “verluid” werden. Dit betreft enkel zware criminele feiten zoals moord en diefstal. De 
reeks bevat slechts een handvol prostituees en bordeelhouders. Voor de zaken die er 
wél in voorkomen is de reeks echter wel degelijk interessant. In tegenstelling tot in de 
korte strafbepalingen in de criminele vervolgen en tychten worden de vonnissen er immers 
in gemotiveerd.  

In de oudere reeksen is het onderscheid tussen de (voor)onderzoeken en de verhoren 
niet steeds goed opgevolgd. Dit betekent dat er in de informatieboeken soms ook verhoren 
van beklaagden staan en in de criminele vervolgen soms (voor)onderzoeken, maar al bij al 
gaat dit om uitzonderingen. In de registers van instructies en de tychten is het onderscheid 
tussen de procesfases nauwkeuriger nageleefd.  

In de criminele informatiën ten slotte bevinden zich de “kladversies” van de overige 
reeksen. Het gaat om losse stukken die opeengestapeld werden in chronologisch 
gerangschikte portfolio’s. Gezien de hiaat in de overige reeksen tussen 1766/1771 en 
1776 is het echter een onmisbare bron. Voor die jaren gaat het uiteraard niet om 
“kladversies”, maar om enige versies. Bovendien kwamen sommige processen ook in de 
overige jaren (vooral in de periode vóór 1766) nooit in de “nette” reeksen terecht.18 

 
                                                        
18 Het omgekeerde geldt ook: de nette reeksen bevatten ook rechtszaken zonder kladversie. In tegenstelling 
tot de vier vorige reeksen worden de criminele informatiën niet in het rijksarchief van Brugge bewaard, maar in 
het stadsarchief. En hetzelfde geldt voor de verluydboeken, de laatste van de zes geanalyseerde 
bronnenreeksen. Het is opmerkelijk dat het archief van de schepenbank over twee instellingen is verspreid. 
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Tabel 1.1 Verwerkte juridische bronnenreeksen (1750-1790) 

Naam Inhoud Periode Archief Nrs. Aant. 

Informatieboeken (Voor)onderzoeken 1750-1766 RAB 706-710 5 
Registers instructies, 
verklaringen van getuigen (Voor)onderzoeken 1776-1790 RAB 711-725 15 

Criminele vervolgen 

Beklaagdenverhoren  
(+ soms vonnis); soms ook 

(voor)onderzoeken 1750-1771 RAB 641-644 4 

Tychten 
Beklaagdenverhoren  

+ vonnissen 1776-1790 RAB 645-660 16 

Verluydboeken Gemotiveerde vonnissen 1750-1790 SAB 
192  

Op jaar 20 

Criminele informatiën Allerhande (kladversies) 1750-1790 SAB 
188  

Op jaar 20 

 

De veranderingen in de reeksen met de (voor)onderzoeken en de verhoren zijn wellicht 
gerelateerd aan de hoger beschreven intrede van de raadspensionarissen in 1765. Kort 
na die wijziging werden de informatieboeken afgeschaft. Bovendien ondergingen ook de 
criminele vervolgen wijzigingen in deze periode. Tussen 1765 en 1771 werden er nog 
amper rechtszaken in genoteerd. De belangrijkste bron voor deze periode zijn dan ook 
de criminele informatiën.19 Uiteindelijk werden in 1771 ook de criminele vervolgen 
afgeschaft, maar het zou vijf jaar duren voor er een opvolger kwam. Het verschil tussen 
de registers van instructies en de tychten enerzijds en de oudere reeksen anderzijds was 
groot. Niet alleen werd het verschil tussen de (voor)onderzoeken en verhoren beter 
gehandhaafd, de nieuwe reeksen waren ook veel gedetailleerder. Terwijl dit in de 
oudere reeksen eerder uitzonderlijk was, werden verhoren in de nieuwe reeksen 
bijvoorbeeld woord per woord genoteerd. Dit komt wellicht doordat geschreven 
stukken met de intrede van de raadspensionarissen belangrijker geworden waren. Toen 
de schepenen nog bevoegd waren voor het vonnis, konden zij terugvallen op het 
onderzoek en verhoor dat ze zelf gevoerd en afgenomen hadden. De 
raadspensionarissen moesten hun oordeel echter baseren op de geschreven weergaves 
daarvan.  

Ook vormelijk waren er grote verschillen tussen de oude en nieuwe reeksen. In de 
oude reeksen werden verhoren en bewijsstukken van verschillende rechtszaken wat 
kriskras door elkaar neergeschreven in lijvige boeken. Het is daardoor puzzelen om de 
verschillende processtappen van één zaak te bundelen. In de jongere reeksen 
daarentegen zijn de verschillende rechtszaken duidelijk van elkaar gescheiden. Een 

 
                                                        
19 Ik vond voor de periode 1765-1771 amper 17 zaken terug in de criminele vervolgen, tegenover 58 in de 
criminele informatiën.  
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nieuwe zaak begon op een nieuw blad en bovenaan werd een verwijzing toegevoegd 
naar de andere processtukken van dezelfde rechtszaak; hetzij naar de parallelle reeks, 
hetzij naar eerdere of volgende stukken in hetzelfde boek. Ook de jongere reeksen zijn 
genoteerd in boeken, maar ze zijn minder lijvig en het is duidelijk dat het om 
afzonderlijke cahiers gaat die achteraf per jaar zijn ingebonden.  

Met de professionalisering van de rechtspraak ging dus een professionalisering van 
de bronnen gepaard, zij het met wat vertraging. Voor mijn onderzoek zijn zowel de 
oude als nieuwe (voor)onderzoeken en verhoren uiterst belangrijk, maar door de 
nauwkeurigheid van de nieuwe reeksen zijn zij wel het bruikbaarst voor kwalitatieve 
analyses en een goed inzicht in de “gezichten” van de prostituees. 

1 .1.3  Verwerking van de rechtszaken: de databank 

Ik heb de juridische bronnen per reeks doorgenomen en de bruikbare gegevens 
ingevoerd in een relationele databank (MS Access). Deze databank is opgenomen in de 
bijlagen.20 Figuur 1.1. geeft de structuur ervan weer. Alle rechtszaken die gerelateerd 
zijn aan prostitutie werden verwerkt. De zoektocht naar relevante zaken was tijdrovend 
omdat de oudere reeksen en de criminele informatiën geen indexen bevatten. Dit betekent 
dat ik van iedere rechtszaak uit die reeksen een deel heb moeten lezen. De verwerking 
van de jongere reeksen ging vlotter omdat deze, zeker vanaf 1779, voorzien zijn van 
indexen. Voor het vinden van relevante zaken in de verluydboeken kon ik beroep doen op 
een databank van het stadsarchief.21  

Ik heb de relationele databank geordend op niveau van het individu. Dit betekent dat 
iedere prostituee, bordeelhouder of andere relevante persoon een apart hoofdrecord 
vormt in de databank. Wanneer een koppel bordeelhouders gearresteerd werd of 
wanneer een volledig bordeel werd opgerold werd dus een nieuwe hoofdrecord 
aangemaakt per individu. Dit is de meest logische manier om de informatie te ordenen 
omdat de levenslopen van de prostituees centraal staan in dit proefschrift en omdat 
iedere beklaagde apart verhoord werd. Om de inhoud van de rechtszaken in de databank 
in te voeren, heb ik aan de hoofdtabel een subtabel rechtszaken toegevoegd. De twee 
tabellen heb ik aan elkaar gelinkt via een één-op-veel-relatie. Eén individu kon immers 
verschillende keren voorkomen in de juridische bronnen.  

 

 
                                                        
20 Zie Bijlage 2 : Databank van de rechtszaken.  
21 De verluydboeken zijn opgenomen in een databank die toegankelijk is via een computer in de leeszaal van 
het stadsarchief.   
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Figuur 1.1 Structuur van de databank met rechtszaken22 

 
Bron: Databank rechtszaken (Bijlage 2) 

 

Het aantal velden in de hoofdtabel heb ik beperkt gehouden tot een aantal 
onveranderlijke kenmerken van het individu in kwestie: de naam, rol in de sector 
(prostituee, organisator, combinatie), geboortegegevens en overlijdensgegevens. De 
tabel rechtszaken bevat veel meer velden, gaande van de oorzaak van aanhouding tot de 
leeftijd van de beklaagde en haar medische situatie. Ik heb de databank zo 
geconstrueerd dat er zowel velden zijn voor eenvoudige feitelijke gegevens zoals de 
leeftijd en de burgerlijke staat op het moment van de rechtszaak, als voor meer 
complexe gegevens zoals de arbeidsrelaties. Omdat het aantal onderwerpen dat aan bod 
komt in de rechtszaken bijzonder gevarieerd is en omdat de informatie niet steeds te 
herleiden is tot eenduidige categorieën heb ik naast een groot aantal kleine feitelijke 
velden ook een tekstkader toegevoegd. Daarin heb ik de rechtszaken samengevat en 
interessante citaten genoteerd. Naast dit tekstkader heb ik ook een lijst met aan te 
vinken thema’s toegevoegd zodat ik systematisch kon aangegeven of bepaalde 
onderwerpen ter sprake kwamen. Ten slotte heb ik aan de tabel met rechtszaken nog 
een derde niveau toegevoegd om het prostitutietype, de bordelen, klanten, getuigen en 
straffen te noteren. Dit betreft immers allemaal gegevens die in één rechtszaak 
meerdere keren kunnen voorkomen. Zo werden er vaak verschillende getuigen 
verhoord en bestond een vonnis ook regelmatig uit een combinatie van verschillende 
straffen, zoals een geseling en een verbanning.  
 
                                                        
22 De cijfers in deze figuur betreffen enkel de rechtszaken met betrekking tot prostitutie in Brugge. In de 
databank zitten ook records in verband met vervolgingen in andere plaatsen en voor andere delicten, maar 
die werden achteraf toegevoegd in het kader van de levensloopanalyse. Zie hierover paragraaf 2 in dit 
hoofdstuk. Om de rechtszaken over andere delicten en uit andere steden te onderscheiden van de Brugse 
prostitutiezaken – dit is belangrijk voor de kwantitatieve analyses – vulde ik voor deze zaken een “0” in in het 
veld “nummer arrestatie” en paste ik de invoer in het veld “stad” aan. 
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Zoals vermeld heb ik de bronnen per reeks doorgenomen. Ik begon met de tychten 
omdat dit de meest toegankelijke serie is. Voor iedere nieuwe beklaagde maakte ik een 
nieuwe hoofdrecord aan en als ik een tweede of derde keer op dezelfde beklaagde 
stootte, voegde ik een nieuwe rechtszaak toe aan het bestaande hoofdrecord. Na het 
afronden van de tychten verwerkte ik de registers van instructies. Dit betekent dat ik de 
gegevens uit deze bron toevoegde aan de bestaande records. Het gaat immers om 
parallelle reeksen. De registers van instructies bevatten de (voor)onderzoeken van de 
verhoren uit de tychten. Nadat ik de tychten en registers op deze manier verwerkt had, 
deed ik hetzelfde voor de oudere parallelle reeksen: de informatieboeken en criminele 
vervolgen. Ten slotte verwerkte ik ook de criminele informatiën en verluydboeken op deze 
manier. Bij iedere relevante rechtszaak zocht ik of de zaak of de beklaagde reeds 
opgenomen was in de databank en voegde ik de nieuwe gegevens toe aan het 
overeenstemmende record. Voor nieuwe beklaagden, maakte ik een nieuw hoofdrecord 
aan.     

Het aan elkaar linken van verschillende documenten over één rechtszaak en/of 
persoon klinkt eenvoudiger dan het was. Enkel de jongste reeksen bevatten 
verwijzingen naar gerelateerde archiefstukken en naamsverwarring is een 
veelvoorkomend euvel in levenslooponderzoek naar de vroegmoderne periode. Soms 
kon ik documenten pas achteraf matchen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de documenten 
over Isabelle Therese Van Halle omdat zij in een deel daarvan niet bij naam vernoemd 
werd.23 Een ander voorbeeld betreft Josepha Fonteyne. Deze vrouw werd drie keer 
vervolgd, maar aangezien ze de ene keer Josepha of Josephine en de andere keer 
Genoveva genoemd werd, was het aanvankelijk niet duidelijk dat dit om één persoon 
ging.24 Het omgekeerde kwam echter ook voor waardoor sommige rechtszaken foutief 
dreigden toegeschreven te worden aan één persoon. Zo waren er twee prostituees die 
Isabelle Therese Coopman heetten. De ene werd vervolgd in 1783 en de andere in 1787. 
Er werden ook twee Marie Blommes en twee Marie Macqué’s gevonden.25  

1 .1.4  De onderzoeksgroep van de rechtszaken 

De databank van de rechtszaken bevat 374 individuen: 284 prostituees, 72 organisatoren 
en 18 vrouwen die zowel prostituee geweest waren als organisator (Figuur 1.1). De 

 
                                                        
23 SAB, Oud archief, Criminele informatiën, Map 1780-1799, 18 december 1751; RAB, FSB, TBO 119, 
Informatieboeken, 706, 232, 14 december 1751 en 234-235, 17 december 1751.  
24 SAB, Oud archief, Criminele informatiën, Map 1766, 23 juni 1766, en Map 9a, 25 juli 1773; RAB, FSB, TBO 119, 
Criminele vervolgen, 197-198, 17 mei 1770. 
25 Zie als vb. Isabelle Therese Coopman: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 3, 6-7, 19 maart 1783 en Tychten, 656, 
10, 21-22, 15 november 1787. 
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laatste groep betreft zowel personen die gelijktijdig als organisator en prostituee 
werkten als vrouwen die meermaals vervolgd of vermeld werden, de ene keer voor 
prostitutie en de andere keer voor de organisatie ervan. Ik heb enkel een record 
aangemaakt voor wie verhoord en/of vervolgd werd en dus niet voor wie terloops 
vermeld werd in een andere rechtszaak. Er zijn veel rechtszaken waarin prostituees of 
organisatoren vernoemd worden die niet vervolgd werden, maar doorgaans zijn er te 
weinig gegevens bekend over deze personen om ze goed te kunnen bestuderen. De 
meerderheid van de personen in de databank zijn juridisch vervolgd geweest, maar er 
zijn drie uitzonderingen. Twee prostituees werden enkel verhoord als getuige en een 
derde kwam in de bronnen voor als aanklager.26 Deze laatste vrouw had klacht 
ingediend tegen een bordeelmadam waarbij ze gewerkt had.  

Omdat verschillende prostituees en organisatoren meerdere keren vervolgd werden, 
is het aantal rechtszaken een stuk groter dan het aantal bestudeerde personen. De 
databank bevat 464 rechtszaken (Figuur 1.1). Onder de prostituees (zonder 
gecombineerde activiteiten) zijn er 232 vrouwen die eenmaal voorkomen (82%) en 52 
vrouwen die twee, drie of vier keer voorkomen (18%). Voor de vrouwen die zowel 
prostituee als organisator geweest zijn, zijn de verhoudingen – niet geheel onverwacht – 
omgekeerd: zeven vrouwen werden slechts één keer vervolgd en elf vrouwen meerdere 
keren. De meeste organisatoren ten slotte komen slechts eenmaal voor in de databank: 
er zijn 67 dergelijke organisatoren en vijf recidivisten.27  

Niet alle in de databank opgenomen rechtszaken bevatten een vooronderzoek, 
verhoor en vonnis. Soms ontbrak een deel van de procesgang. Klachten en 
vooronderzoeken ontbreken geregeld omdat deze documenten niet steeds bewaard 
werden. Bovendien konden klachten en collocatie-aanvragen ook mondeling 
gebeuren.28 Het ontbreken van het vooronderzoek heeft weinig gevolgen voor mijn 
onderzoek omdat het ons vooral informeert over de procesgang en de aanleiding van 
arrestatie. Het zijn vooral de verhoren die belangrijk zijn omdat ze de woorden bevatten 
van de prostituees zelf en zij ontbreken zelden. In slechts 22 rechtszaken (5%) ontbreekt 
het verhoor. Dit betreft zaken waar enkel een vooronderzoek voor teruggevonden werd. 
Dit kan betekenen dat de bronnen verdwenen zijn, maar ook dat ze nooit opgemaakt 
werden. Het kon bijvoorbeeld zijn dat de gerechtsofficier na het vooronderzoek vond 
dat er niet genoeg reden was voor een arrestatie. Eveneens mogelijk en vaker 

 
                                                        
26 Dit betreft respectievelijk Joanne Van Hautegem, Victoria Etienne en Anne Marie Cootens. Zie Bijlage 2, 
Databank rechtszaken. Alle overige prostituees waren beklaagden.  
27 Het aantal recidivisten is hoger dan deze cijfers op het eerste zicht aantonen omdat veel vrouwen vermeld 
worden in andere rechtszaken zonder dat ze vervolgd werden en omdat veel vrouwen ook vervolgd werden in 
andere steden.  
28 S. Bocher, Opsluiting op verzoek te Brugge in de 18de eeuw (1740-1789), Gent (onuitgegeven masterverhandeling 
UGent), 1988, 22. 
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voorkomend was dat de zaak om een andere reden niet opgevolgd werd. Zo waren er 
veel verdachten die uit de stad verdwenen waren omdat ze wisten dat ze het risico 
liepen om gearresteerd te worden.29 Ten slotte zijn er ook 42 rechtszaken (9%) waarvoor 
wel een verhoor gevonden is, maar geen vonnis. Dit gaat vooral om zaken uit het begin 
van de onderzoeksperiode. In de oudste bronnenreeksen werd het verdict immers niet 
systematisch toegevoegd aan de processtukken. 

Voor de organisatoren stopte het onderzoek na het verwerken van de gegevens uit de 
zes juridische bronnenreeksen. Voor de prostituees werd het onderzoek echter 
verdergezet. De gegevens over de als prostituee geïdentificeerde vrouwen werden als 
vertrekpunt gebruikt voor een onderzoek naar hun volledige levensloop, al heb ik de 
resultaten daarvan wel verwerkt in een aparte databank. Het gaat om 302 vrouwen: 284 
vrouwen die als prostituee gecategoriseerd werden en 18 vrouwen met gecombineerde 
activiteiten. In het tweede en derde deel van dit hoofdstuk licht ik toe hoe ik de 
levensloop van deze vrouwen verder gereconstrueerd heb. Nu besteed ik eerst aandacht 
aan de voor- en nadelen van de Brugse prostitutieprocessen, zowel voor de identificatie 
van de prostituees als voor het meer algemene onderzoek naar prostitutie en de 
levenslopen van prostituees.  

1 .1.5  Een goudmijn…  

De Brugse juridische bronnen zijn, zoals ik al herhaaldelijk vermeld heb, een goudmijn 
voor de studie van prostitutie en de levenslopen van prostituees. Voor ik inga op de 
specificiteit van de Brugse bronnen wil ik echter nog even stil staan bij twee algemene 
voordelen van gerechtelijke bronnen. Ten eerste lichten ze ons – in tegenstelling tot 
verhalende en normatieve bronnen – in over reële en dagdagelijkse gebeurtenissen. 
Procesdossiers zijn dan al sinds de jaren tachtig de belangrijkste bron voor 
vroegmodern prostitutieonderzoek, de stereotiepe denkbeelden uit de eigentijdse 
literatuur blijven dominant, ook al zijn ze intussen genuanceerd.30 Het blijft om die 
reden belangrijk om het verschil tussen deze bronnen te beklemtonen.  

Ten tweede laten gerechtelijke bronnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
analyses toe, een combinatie die heel wat meer oplevert dan louter de optelsom van 
beide. De criminaliteitshistoricus Xavier Rousseaux stelde recent nog dat “judicial 
archives complete, by their richness and their both personal (…) and repetitive 

 
                                                        
29 Dit geldt bv. voor de trafikant Jan De Lange: RAB, FSB, Tychten, 656, 10, 9-10, 17 oktober 1787. 
30 Zie bv. J.M. Lanza, “Women and work”, in Poska (A.), Couchman (J.), en McIver (K.), ed. The Ashgate research 
companion to women and gender in early modern Europe, Farnham, Ashgate, 2013, 287; S. Mendelson en P. 
Crawford, Women in early modern England, Oxford, Clarendon Press, 1998, 268. Zie ter vergelijking: M. Pluskota, 
Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 111; L. Van de Pol, Het Amsterdams Hoerdom, 104. 
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character (…) other document series that pose interpretation difficulties, either because 
they are unique (…), or because they lack reflexivity (…).”31 Het seriële en grotendeels 
gestandaardiseerde karakter van de bronnen betekent dus dat het mogelijk is om 
algemene conclusies te trekken over een maatschappij en populatie. Dat ze tegelijk 
gedetailleerde beschrijvingen van gebeurtenissen en personen bevatten, betekent 
echter ook dat de groep waarover algemene uitspraken gedaan worden geen anonieme 
massa is en dat diepte-analyse mogelijk is. Dit laatste is heel belangrijk. In 
procesdossiers komen immers mensen aan het woord die zelden in het voetlicht treden. 
Kortom: de juridische bronnen maken het mogelijk om complexe individuele 
geschiedenissen te bestuderen zonder het grote verhaal uit het oog te verliezen.  

De uitzonderlijke waarde van de Brugse bronnen zit in de kwalitatieve rijkdom ervan. 
Processen geven in het algemeen dan wel inzicht in de personen op de beklaagdenbank, 
ze doen dat niet allemaal in dezelfde mate. De Brugse bronnen maken het mogelijk om 
de meningen, wensen, strategieën en frustraties van de prostituees, de bordeelhouders 
en andere verhoorden – beklaagden zowel als aanklagers en getuigen – in kaart te 
brengen. Ze geven ons inzicht in de levens, ideeën en drijfveren van de prostituees zelf, 
in de mogelijkheden die ze hadden en de beperkingen waar ze mee geconfronteerd 
werden, en hoe ze zich daarbij voelden. Dit komt doordat vele verhoren bijna integraal 
opgetekend en bewaard gebleven zijn. Omdat het vonnis vanaf 1765 geveld werd door 
de raadspensionarissen was een uitgebreid schriftelijk verslag wellicht noodzakelijk. Dat 
de gedetailleerde verhoren uitzonderlijk zijn blijkt uit de stand van het onderzoek, de 
frustraties die sommige historici geuit hebben en een vergelijking met de bronnen van 
andere steden.32 De rijkdom van de Brugse bronnen maakt het niet alleen mogelijk om 
de prostitutiesector vanuit verschillende perspectieven te belichten, het maakt het ook 
mogelijk om een levensloopanalyse te hanteren. Omdat de prostituees zelf aan het 
woord komen, is het mogelijk om hun agency te bestuderen. De Brugse processen zijn 
daar, zoals ik in de inleiding reeds aangaf, zelfs beter voor geschikt dan de “klassieke” 
kwantitatieve levensloopanalyses. De rijke juridische bronnen verschaffen bovendien 
ook inzicht in andere levensloopprincipes zoals voorgaande gebeurtenissen en verwante 
levens. Naast het atypische profiel van Brugge, was de hoge kwaliteit van de Brugse 
juridische bronnen dan ook een belangrijke reden om voor een casestudie over Brugge 
te kiezen.  

 
                                                        
31 X. Rousseaux, “Cold cases? The case files of the Ancien Regime and its uses”, in Het pleit is in den zak! 
Precesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
2013, 267. 
32 T. Gilfoyle, “Review essay. Prostitutes in history: from parables of pornography to methapors of modernity”, 
. Ik heb zelf een vergelijking gemaakt met de bronnen voor Gent en het kwaliteitsverschil is aanzienlijk. Zie 
SAG, Oud archief, 213 (processtukken) en 214 (boeken van den crime). Bovendien heb ik uit de reacties van 
collega’s op conferenties steeds kunnen opmaken dat het Brugse materiaal uitzonderlijk is. 
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Tot slot wil ik ook nog de aandacht vestigen op de geschiktheid van de Brugse 
bronnen voor kwantitatief onderzoek. De onderzoeksgroep bestaat zoals vermeld uit 
374 personen en 464 rechtszaken, dat is een degelijke basis voor kwantitatieve 
analyses.33 De studies over grotere steden kunnen niet allemaal terugvallen op een 
onderzoeksgroep van die omvang.34 Bovendien zijn de Brugse bronnen ook relatief 
volledig. Veel gegevens, zoals informatie over het vonnis en het profiel van de 
beklaagde, werden zo goed als standaard weergegeven en andere gegevens, zoals het 
type prostitutie, konden in voldoende rechtszaken teruggevonden worden om 
bruikbaar te zijn. Die volledigheid is niet evident. De bronnen van sommige andere 
steden waren minder gestandaardiseerd en volledig.35 Uiteraard is de kwantitatieve 
geschiktheid van de Brugse bronnen zowel belangrijk voor de top-down analyse en de 
vergelijking met andere steden als voor de levensloopanalyse.  

1 .1.6  … met valkuilen 

De Brugse juridische bronnen zijn dan wel uitzonderlijk rijk, dit betekent niet dat ze 
geen nadelen hebben. Ik bespreek er in dit onderdeel vier en licht ook toe hoe ik 
omgegaan ben met deze valkuilen: de representativiteit, de moeilijkheid om prostituees 
terug te vinden in de bronnen, de invloed van de gerechtelijke context en de kwaliteit 
van de bronnen.  

Representativiteit   

Hoe streng prostitutie ook vervolgd werd, geen enkele overheid slaagde erin om het 
helemaal aan banden te leggen. Net zoals in ieder criminaliteitsonderzoek moet 
rekening gehouden worden met een aanzienlijke dark figure.36 In Brugge werden er 
gemiddeld 9,1 prostituees vervolgd per jaar. In relatief opzicht was dit dan wel geen laag 
aantal, het is duidelijk dat het werkelijke aantal prostituees een veelvoud moet geweest 
zijn van dit getal. Bovendien tonen de bronnen zelf ook aan dat prostitutie niet altijd 
aanleiding gaf tot vervolging. Sommige personen werden te pas en te onpas vermeld in 

 
                                                        
33 Onder de 374 onderzoekspersonen zijn er 284 prostituees, 18 combinaties en 54 organisatoren. 
34 Veel studies zijn niet gebaseerd op één onderzoeksgroep, maar op steekproeven en verschillende groepen. 
Henderson vermeldt onder meer steekproeven van 25, 78 en 111 vrouwen en Pluskota vond in Bristol tussen 
1780 en 1805 105 prostituees en in Nantes aan het begin van de negentiende eeuw 179 prostituees. Mijn 
onderzoeksgroep bestaat uit 302 prostituees (de overige vervolgde personen zijn organisatoren). 
T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
Londen, Longman, 1999, 19, 22 en 24; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 20 en 
22. 
35 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London. 
36 H. Kamen, Early modern European society, Londen, Routledge, 2000, 193-195. 
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andere rechtszaken, maar werden nooit aangeklaagd en voor anderen bleek uit hun 
rechtszaak dat ze al erg lang actief waren. Zo stond in het proces tegen Emmanuel 
Goemaere en Isabelle Joos vermeld dat ze twintig jaar bordeel hadden gehouden.37 Het is 
dus duidelijk dat veel prostituees en bordeelhouders door de grote mazen van het 
juridische net kropen. Veel criminaliteit werd nooit vastgesteld omdat het 
politieapparaat onvoldoende uitgerust was om mensen op heterdaad te betrappen. 
Volgens de rechtshistoricus Fernand Vanhemelryck waren de meeste rechtszaken het 
gevolg van geruchten en klachten.38  

Dat niet alle prostituees en organisatoren vervolgd werden is op zich niet 
problematisch. De vraag die belangrijk is of zij die vervolgd werden representatief zijn 
voor de gehele groep. Wellicht is dit niet helemaal zo. Andere historici stelden reeds 
vast dat prostitutie vooral vervolgd werd wanneer het tot overlast leidde. Dit betekent 
dat zowel de meer verdoken prostituees die voor de betere klassen werkten als de 
sporadische tippelaarsters onderbelicht blijven.39 Er is geen reden om aan te nemen dat 
dit anders zou zijn voor Brugge. Dit is een belangrijk nadeel en dus mogen we de 
consequenties ervan niet uit het oog verliezen. Toch betekent dit niet dat een typering 
van prostitutie onmogelijk is. Door oog te hebben voor de context waarin arrestaties 
plaatsvonden en voor wat de prostituees vertelden over hun loopbaan en over collega’s 
is het mogelijk om een vrij accuraat beeld te krijgen van de Brugse prostitutiesector. De 
kwaliteit van de Brugse bronnen laat ons dus toe om de kwantitatieve typering van de 
sector te duiden. Ten slotte kan aangehaald worden dat het representativiteitsprobleem 
inherent is aan studies over prostitutie. Ook in studies over andere tijdvakken en 
hedendaagse onderzoeken is altijd maar een deel van de totale populatie 
vertegenwoordigd.40  

Prostitutie afbakenen 

Een tweede valkuil betreft de afbakening van prostitutie. In de inleiding heb ik al 
aangegeven dat het mijn intentie is om commerciële seks te bestuderen, maar dat dit 
moeilijk is omdat we afhankelijk zijn van de categorieën en omschrijvingen in de 

 
                                                        
37 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 197, 17 maart 1758; SAB, Oud archief, Verluydboeken, 119-120, 25 
maart 1758. Een ander voorbeeld betreft Pieternelle Schaverbeke. Zij werd herhaaldelijk genoemd in de 
rechtszaken van Isabelle Schaverbeke en Marie Hieronssens, maar werd zelf niet vervolgd. Zie bv. RAB, FSB, 
TBO 119, Tychten, 654, 5, 20-22, 24 juni 1785. 
38 F. Vanhemelryck, Misdadigers tussen rechter en beul 1400-1800, Antwerpen, Nederlandsche boekhandel, 1984, 13 
en 20; F. Vanhemelryck, “Bijdrage tot de studie van het politieapparaat in het Ancien Régime”, in Belgisch 
tijdschrift voor filologie en geschiedenis, L (1972), 2, 368. 
39 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw. 
40 M. Mechant, “The social profiles of prostitutes”, in Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van 
Nederveen Meerkerk (E.), ed. Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 
2017. 
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bronnen. Ik heb een aantal vuistregels gehanteerd om te bepalen of een persoon al dan 
niet tot de onderzoeksgroep toegerekend werd. De criteria waren gelijkaardig voor de 
prostituees en de organisatoren, maar ik demonstreer de gevolgde methode hier aan de 
hand van de criteria voor de prostituees.  

Voor de jongste bronnenreeksen was het belangrijkste selectiecriterium het misdrijf 
dat genoteerd stond in de index. Eigentijdse indexen op misdrijf waren systematisch 
voorhanden vanaf 1779 en sporadisch vroeger.41 De term prostitutie kwam niet voor in 
deze indexen, maar hoererij wel.42 Ondanks het betekenisverschil tussen beide woorden 
heb ik vrouwen die van hoererij beschuldigd werden in de regel opgenomen. Ik heb enkel 
uitzonderingen gemaakt voor zaken waarin het duidelijk niet om commerciële seks 
ging. Dit geldt bijvoorbeeld voor Anna De Witte en Marie Pée die in concubinaat leefden 
met een gehuwde man en van deze man kinderen gekregen hadden.43 In totaal werden 
146 van de 158 hoererij-zaken (92%) toegerekend tot de onderzoeksgroep. Het is immers 
duidelijk dat niet alle vormen van buitenhuwelijkse seks evenveel vervolgd werden. De 
aandacht van de autoriteiten ging vooral naar commerciële seks, incest en overspel. Aan 
“gewone” voorhuwelijkse betrekkingen werd nauwelijks aandacht besteed.44 Ik heb in 
de Brugse processen geen enkele rechtszaak gevonden waarin een voorhuwelijkse 
relatie beschreven werd zonder dat de vrouw in kwestie (ook) van prostitutie verdacht 
werd.45  

Naast de hoererij-zaken werden op basis van de index ook enkele rechtszaken 
geselecteerd die onder een andere noemer geplaatst waren. Ik heb vijf vrouwen 
geselecteerd die van kwaad gedrag of infanticide beschuldigd werden.46 In hun 
rechtszaken stonden immers prostitutieactiviteiten vermeld. Zo werd Marie Wijtstraete 
voornamelijk vervolgd omwille van haar alcoholprobleem, maar bleek uit haar verhoor 
ook dat ze soms met mannen “liep” en omwille van haar “publiek gedragh” al 
verschillende keren uit Oostende gezet was. In het verhoor van Anna Loys stond dan 

 
                                                        
41 Indexen op naam bestonden toen al wel, maar aanvankelijk werd het misdrijf er maar heel sporadisch naast 
genoteerd. 
42 Bij de organisatoren stond meestal “bordeel houden” vermeld en soms “maquerelle” of “verleiden”.  
43 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 3, 1-4, 3 maart 1785 (Anna De Witte); Tychten, 649, 5, 17-21, 27 mei 1780 
(Marie Pée). 
44 Uit de literatuur blijkt dat “gewone” voorhuwelijkse contacten maatschappelijk aanvaard waren: C. 
Vandenbroeke, “Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late 16e eeuw”, in Bijdragen tot de 
geschiedenis, 62 (1979), 3–4.  
45 Marie Van Daele werd wel vervolgd omwille van hoererij terwijl ze in feite huwelijksplannen had, maar uit 
haar verhoor bleek dat ze vóór haar verloving wel degelijk als prostituee in een Gents bordeel had gewerkt.  
Marie werd vervolgd op verzoek van haar ouders die het niet eens waren met haar verloving, maar 
uiteindelijk stemden de ouders wel in met het huwelijk en Marie trouwde kort na haar vervolging. 
46 Onder “kwaad gedrag” konden allerhande vormen van maatschappelijk onaanvaard gedrag vallen. Zie 
hierover: C. Lis en H. Soly, Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, Cambridge, Polity 
Press, 1996, 32-44. Schotte onderscheidt drie soorten “kwaad gedrag”: drankzucht, werkonwilligheid en 
seksuele deviantie. Zie: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge in de 18de eeuw (1724-1774), 23. 
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weer dat ze “haer prostitueert aen alleman die haer wilt gebruijcken”, maar voor het 
overige werd vooral aandacht besteed aan het dode kind dat ze in het geheim gebaard 
en doen verdwijnen had.47 Ik heb daarnaast ook vijf vrouwen geselecteerd waarvoor het 
misdrijf in de index suspect hoererij luidde.48 Dit betreft bijvoorbeeld de Amsterdamse 
Marie Joanne Aaij die in Brugge in een gesloten bordeel woonde en ook al op twee 
plaatsen in Brussel “gediend” had en de Brugse Marianne Passet die op het punt stond 
om naar Oostende te vertrekken, een reis die geregeld was door een bordeelhoudster.49 
Ook al werden deze vrouwen slechts suspect van hoererij, inhoudelijk was er weinig 
verschil met de overige hoererij-zaken en al zeker niet met de rechtszaken zonder index.  

De selectie was het moeilijkste voor de oudste bronnenreeksen omdat er zonder 
index geen houvast was. Vrouwen waarvoor het duidelijk was dat zij geld verdienden 
met seks heb ik uiteraard altijd opgenomen. Dit geldt voor vrouwen die hun verdiensten 
noemden of op een andere manier aangaven dat ze betaald werden en het geldt ook 
voor vrouwen die beschuldigd werden van prostitutie, die als dochter van plezier, pauw of 
publieke hoer omschreven waren of die beschuldigd werden van publiek lopen, van als hoer 
te dienen in een oneerlijk huis, van soldatenlopen enz. Veel moeilijker was het wanneer 
dergelijke zaken niet uitdrukkelijk aan bod kwamen en dit geldt al helemaal wanneer de 
rechtszaken kort waren. In de oudste procesreeksen is dat wel eens het geval. Ik heb de 
selectie dan gebaseerd op de context. Zo heb ik vrouwen die opgepakt waren in een 
bordeel of in de omgeving van soldaten steeds geselecteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
Anna Schaepelinck die in 1754 gearresteerd was omdat ze dronken op de vesten liep met 
een paar soldaten.50 Deze aanpak is consistent met de selectie van de jongere reeksen 
want al hebben we daarvoor indexen voorhanden, soms stond in de rechtszaak zelf niet 
veel meer vermeld over de vermeende prostitutieactiviteiten.  

De gerechtelijke context 

Een derde valkuil is het uit het oog verliezen van de gerechtelijke context en het 
onkritisch interpreteren van de “stemmen” van de verhoorden. Deze stemmen zijn 
immers niet door henzelf neergeschreven, maar door een griffier en de onderwerpen 
zijn niet bepaald door henzelf, maar door de gerechtsofficier. Bovendien zijn ook de 
antwoorden gestuurd door het juridisch proces. Het ontlopen van een straf was wellicht 
 
                                                        
47 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 650, 8, 15-22, 18 september 1781 (Marie Wijtstraete); Tychten, 653, 5, 11-12, 5 juni 
1784 (Anna Loys).  
48 In totaal waren er zeven vrouwen die op die manier in de index genoteerd waren. Twee zaken heb ik niet 
geselecteerd. Eén ging wellicht om een verkrachting (Joanne De Visscherie had in 1784 zelf om hulp 
geroepen). De andere zaak ging om een meisje dat opgepakt werd in de barakken, maar wel degelijk 
trouwintenties bleek te hebben met de soldaat waarbij ze aangetroffen was (Marie Le Roi in 1786). 
49 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 9, 7-8, 17 augustus 1786 (Marie Joanne Aaij) en Tychten, 657, 2, 1-3, 9 januari 
1788 (Marianne Passet).  
50 SAB, Oud archief, Criminele informatiën, Map 1753-1754, 20 augustus 1754. 
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de belangrijkste bekommernis van de beklaagden. Dit betekent dat ze niet zozeer de 
waarheid vertelden, maar die waarheid die hen het minst benadeelde. Volgens 
verscheidene historici is het om deze redenen fout om de gerechtelijke bronnen als veel 
waarheidsgetrouwer te klasseren dan verhalende bronnen.51 Deze opmerkingen zijn 
belangrijk, maar mits de nodige historische kritiek doen ze weinig afbreuk aan de 
persoonlijke elementen in de juridische bronnen.  

De woorden van de beklaagden mogen dan wel neergeschreven zijn door anderen, de 
neergeschreven versie verschilde niet altijd veel van het gesproken verhoor. Wanneer 
de schepenen Anne Marie Faijt vroegen naar de reden van haar arrestatie – een 
standaardvraag – antwoordde ze assertief “om dieswille dat het de gouste was van 
d’heeren, dat sij het niet en weet”.52 De kritiek dat de woorden niet door de beklaagden 
zelf neergeschreven zijn, is bovendien onzinnig omdat de meerderheid van de bevolking 
ongeletterd was. Slechts 40% van de Brugse vrouwen kon haar naam schrijven en het 
aantal dat een tekst kon neerpennen moet nog een stuk kleiner geweest zijn.53 Om die 
reden is het niet zozeer een vloek maar een zegen dat de woorden van de prostituees, 
andere beklaagden en getuigen neergeschreven zijn door derden. Dat de onderwerpen 
van de verhoren bepaald zijn door de schout en de schepenen moet inderdaad in het 
achterhoofd gehouden worden, maar tegelijk kan opgemerkt worden dat de interesse 
van het Brugse gerecht ruim was en zich niet altijd beperkte tot de feiten die zich recent 
afgespeeld hadden.  

Het moeilijkste probleem is het waarheidsgehalte in de verklaringen. De beklaagden 
konden de schepenen makkelijk voorliegen, zeker als ze niet bekend waren in Brugge. 
Ze konden hun verklaringen aanpassen aan de situatie en de bronnen toonden aan dat 
ze dit ook effectief deden. Ze dikten verhalen aan, verzonnen zaken om zichzelf als 
slachtoffer te profileren of om een waarheid te construeren waarmee ze zelf konden 
leven, en een enkel keer namen ze een andere naam aan en verzonnen ze een compleet 
nieuwe identiteit. Historici als Van de Pol Hubbard en Natalie Zemon Davis hebben 
daarom geargumenteerd dat we de processen eerder als realistische verhalen en 
culturele scripts dan als dé waarheid moeten lezen.54 “Een succesvolle leugenaar ‘liegt’”, 
aldus Van de Pol, “dat wat plausibel is, dat wat in de culturele context normaal is, wat in 
individuele gevallen waar zal zijn geweest.”55 

 
                                                        
51 E. Hubbard, City women: money, sex, and the social order in early modern London, Oxford, Oxford University Press, 
2014, 12-13; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, 43-48 en 65-66. 
52 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 1, 7, 22 januari 1778. 
53 C. Vandenbroeke, “Prospektus van het historsich-demografisch onderzoek in Vlaanderen.”, in Devos (I.) en 
Lambrecht (T.), ed. Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden., Gent, Academia Press, 2004, 245 
(oorspronkelijk verschenen in 1976).  
54 E. Hubbard, City women, 12-13; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 43-48 en 65-66. Zemon Davis, Fiction in 
the archives : pardon tales and their tellers in sixteenth-century France, Stanford, Stanford university press, 1987. 
55 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 45. 
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Dit klopt uiteraard, maar het betekent volgens mij niet dat historici zich moeten 
neerleggen bij wat verteld werd. Het is verhelderend om aandacht te besteden aan wat 
verteld werd en waarom, maar nog noodzakelijker is het om stil te staan bij wat niet 
verteld werd en hoe dit ons beeld over prostitutie beïnvloedt. In de inleiding haalde ik 
de rechtswetenschappers Persak en Vermeulen aan om te beklemtonen hoe belangrijk 
het is om de “gezichten” van prostituees te tonen. Het ontbreken van die gezichten leidt 
volgens hen tot “the invisibility of those prostitution experiences that do not fit in the 
dominant representation of prostitution.”56 Door enkel aandacht te besteden aan hoe 
realistisch verklaringen waren, bestendigen we dus ook stereotypen en simplificeren we 
een werkelijkheid die complexer was dan de steeds terugkomende verhalen, hoe 
waarheidsgetrouw die in individuele gevallen ook mogen geweest zijn. Om die reden 
besteed ik in dit proefschrift vrij veel aandacht aan het achterhalen van de waarheid.57 
Gemakkelijk is dit uiteraard niet, maar de rijkdom van de Brugse bronnen en de 
levensloopanalyse bieden ook op dit vlak nieuwe perspectieven. Ook de Brugse 
schepenen probeerden immers om de waarheid te achterhalen. Door getuigen te 
ondervragen en contact op te nemen met schepenbanken en pastoors buiten Brugge 
betrapten ze verdachten soms op leugens. En ook de levensloopanalyse laat het toe om 
feitelijke gegevens zoals namen, huwelijken en overlijdens van ouders te controleren.  

Kwaliteit  van de bronnen 

De kwaliteit van de bronnen ten slotte is de vierde valkuil. Hoewel ik tot hiertoe 
beklemtoond heb hoe rijk de Brugse bronnen zijn, moet ik hier opmerken dat dit niet 
geldt voor alle bestudeerde reeksen. Zoals reeds vermeld zijn het vooral de jongste 
reeksen – de tychten en registers van instructie – die uitzonderlijk zijn. De informatieboeken, 
criminele vervolgen en criminele informatieën zijn minder gedetailleerd en verscheiden. Ze 
bevatten geen woord voor woord genoteerde verhoren, maar eerder samenvattingen. 
Terwijl dossiers van tien of twintig bladzijden in de jaren 1780 niet uitzonderlijk waren, 
zijn sommige dossiers uit de jaren 1950 en 1960 nog geen halve bladzijde lang. Het 
verhoor van Pieternelle Vander Lande uit 1755 telt bijvoorbeeld vijftien regels.58  

Het belangrijkste gevolg van deze discrepantie in het bronnenmateriaal is dat de 
periode tussen 1776 en 1790 veel uitgebreider aan bod komt in deze studie dan de 
periode ervoor. Dit weerspiegelt zich vooral in de kwalitatieve verwerking van de 
bronnen. Feitelijke gegevens die kwantitatief verwerkt worden zoals de leeftijd van de 

 
                                                        
56 N. Persak en G. Vermeulen, “Introduction”, in Persak (N.) en Vermeulen (G.). Reframing prostitution. From 
discourse to description, from moralisation to normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 14. 
57 “Dé waarheid” is uiteraard een moeilijk concept, maar ik doel niet zozeer op perceptieverschillen. Een valse 
naam opgeven of vertellen dat je ouders dood zijn terwijl ze nog leven zijn bv. duidelijk leugens.  
58 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 121, 10 december 1755. 
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prostituees, hun geboorteplaats en vonnis kunnen wel teruggevonden worden in de 
korte verhoren. Dit betekent dat in de top-down hoofdstukken wel wat aandacht 
geschonken wordt aan continuïteit en verandering doorheen de onderzoeksperiode, 
maar dat dit minder geldt voor de levensloophoofdstukken. Dit effect wordt bovendien 
nog versterkt doordat de reconstructie van levenslopen ook makkelijker was voor de 
jongste generatie onderzoekspersonen.  

1 .1.7  Tot slot 

Voor ik overga op de bespreking van de levensloopbronnen, wil ik nog even 
beklemtonen dat de Brugse prostitutiedossiers – hoewel ze uiteraard ook 
tekortkomingen hebben – een ontzettend rijke bron zijn. Ze laten het niet alleen toe om 
een top-down analyse te maken over prostitutie, ze belichten ook het perspectief van de 
prostituees. Daardoor zijn ze niet alleen de hoofdbron voor mijn eerste onderzoeksvraag 
– de kenmerken van prostitutie in een kleine stad – maar ook voor mijn tweede 
onderzoeksvraag: de oorzaken en gevolgen van prostitutie. De processen lichten ons in 
over alle basisprincipes van de levensloopanalyse: de historische context, verwante 
levens, voorgaande gebeurtenissen, tijd en agency. Een volledig beeld van de oorzaken 
en gevolgen kunnen ze echter onmogelijk geven. Hoe rijk ze ook zijn, de processen 
blijven een momentopname en geven geen beeld van de volledige levensloop. Om 
inzicht te krijgen in het leven dat de bestudeerde vrouwen hadden vóór ze prostituee 
werden en in het leven dat er op volgde is het dus noodzakelijk om andere bronnen te 
bestuderen. In de volgende twee paragrafen bespreek ik de bronnen die ik gebruikte om 
de rest van de levenslopen te reconstrueren.   

1 .2  Andere juridische bronnen 

Ik begon de levensloopzoektocht waar ik de prostitutiestudie gestopt was: bij de 
juridische bronnen. Tot dan had ik enkel aandacht besteed aan de Brugse rechtszaken 
over prostitutie, maar ik wist dat sommige prostituees ook gearresteerd waren voor 
andere misdrijven en dat vele vrouwen ook vervolgd waren in andere steden. Het was 
uiteraard onmogelijk om de Brugse gerechtsboeken een tweede keer volledig door te 
nemen en ook de volledige juridische verzameling van andere steden doornemen was 
onbegonnen werk, maar ik kon wel individuele zaken terugvinden aan de hand van 
indexen, registers en andere onderzoeken.  
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Op groepsniveau zijn de gevonden gegevens weinig bruikbaar. Omdat de bronnen 
niet systematisch doorgenomen werden, tonen de resultaten ons bijvoorbeeld niet 
hoeveel prostituees er in andere steden vervolgd werden. Op het individuele niveau zijn 
de gevonden rechtszaken echter uiterst interessant. Een rechtszaak is immers maar een 
momentopname in een leven. Van zodra er twee rechtszaken over één persoon zijn, kan 
de evolutie tussen twee zo’n momenten bestudeerd worden. Voor de verwerking van de 
gevonden rechtszaken hanteerde ik dezelfde methode als voor de prostitutiezaken. Ik 
voegde een nieuwe record rechtszaken toe aan de hoofdrecord over de vrouw in 
kwestie.59 

Voor Brugge heb ik de indexen op de tychten en de registers van instructies alsook de 
databank van de verluydboeken opnieuw doorgenomen. Ditmaal werden ze echter niet op 
misdrijf, maar op naam gescand. Daarnaast heb ik ook de indexen op de informatieboeken 
en de criminele vervolgen geconsulteerd. Deze indexen heb ik hierboven niet beschreven 
omdat ze geen verwijzingen naar het misdrijf bevatten, maar enkel de naam van de 
beklaagden.  Veel brachten ze echter niet op want ook de namenindexen waren van 
slechte kwaliteit.60 In de indexen van de tychten werden wel veel bekende namen 
aangetroffen. Ik vond de vrouwen uit mijn onderzoeksgroep terug in rechtszaken over 
bedelarij, dronkenschap, kwaad gedrag en diefstal. Aangezien de processen voor de 
periode 1791-1795 niet bewaard gebleven zijn, konden er voor die periode geen bronnen 
doorgenomen worden. Bovendien zijn er ook voor de Franse tijd geen bronnen die het 
toelaten om prostituees terug te vinden of te identificeren. Ik kon jammer genoeg dus 
niet zoeken naar vrouwen die na 1790 actief bleven als prostituee.    

Voor het terugvinden van prostitutiezaken in andere steden kon ik databanken en 
registers doornemen voor Gent en Brussel, maar de oogst is mager. Voor Gent kon ik 
een beroep doen op een databank met sententies of vonnissen uit de periode 1755-1795.61 
Hoewel er 540 beklaagden opgenomen zijn in deze databank, vond ik geen enkele 
onderzoekspersoon terug. De verklaring is eenvoudig want de reeks is gelijkaardig aan 
de Brugse verluydboeken en bevat dus voornamelijk zware vormen van criminaliteit. De 
scriptie van Barbara Vos over prostitutie in Gent tussen 1775 en 1795 was nuttiger. Van 
de 36 prostituees die Vos terugvond, waren er negen ook vervolgd geweest in Brugge.62   

 
                                                        
59 Zie voetnoot 22. 
60 Veel gerechtsboeken bevatten pagina’s die voorzien waren als index, maar deze zijn meestal volledig of 
grotendeels blanco gebleven. 
61 Deze databank is aangelegd door studenten in het kader van een oefening Heuristiek in het academiejaar 
2009-2010. De oefening (die ik begeleidde) handelde over criminaliteit in Gent in de zeventiende en achttiende 
eeuw. 
62 B. Vos, Meisjes van plezier. De prostituee te Gent in de zeventiende en achttiende eeuw (casus 1775-1795), . 
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Voor Brussel consulteerde ik het prostitutieregister. In dit document werden tussen 
1779 en 1794 alle prostituees genoteerd die de stad waren uitgezet.63 Aanvankelijk dacht 
ik dat dit voor mij een heel nuttige bron zou zijn omdat de gearresteerde prostituees 
betrekkelijk eenvoudig kunnen bestudeerd worden. Ik verwerkte het register in een 
databank omdat het op die manier gemakkelijker was om unieke personen te 
identificeren en onderzoekspersonen terug te vinden.64 In totaal bevat het register 476 
arrestaties, maar vele vrouwen werden herhaaldelijk opgepakt. Ik identificeerde 319 
verschillende individuen, maar vond slechts acht personen uit mijn onderzoeksgroep. 
Het register was vooral nuttig om te weten welke vrouwen in deze periode in Brussel 
gearresteerd waren geweest, maar leverde inhoudelijk weinig informatie op. Voor de 
meeste vrouwen werden enkel wat demografische gegevens genoteerd: hun naam, 
leeftijd, geboorteplaats, woonplaats, beroep(en) en hoe lang ze reeds in Brussel 
verbleven.  

1 .3  De parochieregisters en de registers van de 
burgerli jke stand 

Eens ik de bestudeerde vrouwen getraceerd had in de juridische bronnen, zette ik de 
levensloopzoektocht verder via de parochieregisters en de registers van de burgerlijke 
stand. Voor het vroegmoderne levenslooponderzoek zijn dit de meest gebruikte 
bronnen omdat ze algemeen beschikbaar zijn en informatie verschaffen over de 
centrale levensloopevents: geboortes, huwelijken en overlijdens. De informatie die in 
deze bronnen gevonden kan worden, is dan wel niet zo kleurrijk en gevarieerd als de 
gegevens in de processen, voor de reconstructie van de levensloop gaat het om 
onontbeerlijke informatie. Door de combinatie van verschillende gegevens kunnen heel 
wat belangrijke transities gereconstrueerd worden. Zo kan een reconstructie van het 
ouderlijk gezin de invloed van verwante levens in kaart brengen en kan de 
overlijdensleeftijd ons inlichten over de gezondheidsgevolgen van prostitutie. De 
parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand zijn dan ook onmisbaar voor 
de studie van de oorzaken en gevolgen van prostitutie.  

 
                                                        
63 SABrussel, Oud archief, 1143, Register prostituees (1779-1794). Vanhemelryck stelde een kwantitatief profiel van 
prostituees op a.d.h.v. deze bron: F. Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late 
middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1404-1789), . 
64 Het register is erg slordig opgesteld. De namen van de vrouwen worden erg verschillend geschreven. Een 
eenvoudige databank was daarom de beste manier om deze bron te verwerken. 
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1 .3.1  De bronnen 

Het belangrijkste verschil tussen de parochieregisters en de registers van de burgerlijke 
stand is chronologisch. In de vroegmoderne tijd was het de lokale pastoor die de 
geboortes, huwelijken en overlijdens bijhield in parochieregisters, maar in 1796 werd de 
registratie geseculariseerd. Onder het Franse bestuur werden de lokale autoriteiten 
verplicht om registers van de burgerlijke stand bij te houden. Hoewel de pastoors bleven 
doorgaan met het registreren van dopen, huwelijken en begrafenissen, gebruiken 
historici en demografen voor de periode vanaf 1796 vooral de registers van de 
burgerlijke stand. De seculiere bronnen zijn niet alleen vollediger omdat er ook niet-
Katholieken in opgenomen zijn, ze zijn vooral ook veel rijker aan informatie dan de 
parochieregisters.  

In de doopakten vinden we de naam, het geslacht, de doop- en geboortedatum en de 
wettig- of onwettigheid van het kind terug, alsook de namen van de vader, moeder, 
peter en meter. In de kerkelijke huwelijksakten treffen we de namen van de bruid en de 
bruidegom aan, de huwelijksdatum en de namen van de getuigen. De begraafakten 
bevatten dan weer de naam van de overledene en de overlijdens- en aktedatum. Dit zijn 
de gegevens die standaard genoteerd stonden in de parochieregisters, maar de registers 
van ijverige pastoors en deze van het eind van de achttiende eeuw bevatten meer 
informatie. Vanaf 1778 moesten de pastoors meer gegevens noteren. De akten werden 
uitgebreid met data over de leeftijd, geboorteplaats en burgerlijke staat van de personen 
in kwestie en de namen van de ouders en de (voormalige) partner. In de jongere 
doopakten vinden we dus de leeftijd en geboorteplaats van de ouders en in de 
begraafakten de leeftijd en geboorteplaats van de overledene, diens burgerlijke staat, en 
de namen van de (voormalige) partner, vader en soms moeder. In de huwelijksakten 
werd informatie toegevoegd over de leeftijd, geboorteplaats en burgerlijke staat van de 
bruid en bruidegom, alsook de namen van hun ouders en eventueel deze van hun 
voormalige partner(s). Sommige akten bevatten ook de handtekeningen van het 
kersverse echtpaar en de getuigen.65  

De registers van de burgerlijke stand zijn zoals vermeld rijker. Ze bevatten alle reeds 
genoemde gegevens, maar bevatten meer informatie over de ouders en andere personen 
die genoemd werden in de diverse akten. Ze bevatten ook de leeftijd, geboorteplaats, 
geboortedatum, woonplaats, burgerlijke staat en beroep van de ouders, partners en 
getuigen. De huwelijksakten bevatten ook standaard de handtekeningen van de 
trouwers en getuigen, en eventueel informatie over huwelijkscontracten.66  

 
                                                        
65 I. Devos en C. Vandenbroeke, “Historische demografie van de middeleeuwen en de nieuwe tijden”, in 
Inleiding tot de geschiedenis van de 12de tot de 18de eeuw, Gent, Mens & Cultuur uitgevers, 2004, 192-198. 
66 I. Devos en C. Vandenbroeke, “Historische demografie van de middeleeuwen en de nieuwe tijden”, 198-199. 
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1 .3.2  De levensloopanalyse 

Voor mijn onderzoek naar de centrale levensloopevents van de prostituees zijn zowel de 
parochieregisters als de registers van de burgerlijke stand nuttig, maar door het 
tijdskader is de eerste bron de belangrijkste. Ik gebruikte de parochieregisters om de 
geboorte-informatie van de prostituees op te zoeken en om hun ouderlijke gezin te 
reconstrueren, en gebruikte ze daarnaast ook voor het terugvinden van hun huwelijken, 
kinderen en overlijdens. Voor de jongste generatie onderzoekspersonen waren de 
registers van de burgerlijke stand voor deze laatste onderwerpen evenwel belangrijker.   

Ik heb de levensloop van de prostituees zo volledig mogelijk bestudeerd. Dit betekent 
dat ik na het achterhalen van de eigen doop, de geboortes van eventuele broers en 
zussen opzocht en dat ik nakeek of deze in leven waren gebleven. Ik zocht de 
huwelijksakte van de ouders op, zocht hun overlijdensgegevens uit en keek na of ze 
meermaals gehuwd waren geweest en nog meer kinderen hadden gekregen. Naar 
overlijdens zocht ik enkel in de periode voorafgaand aan de rechtszaak. Eens het 
ouderlijke gezin gereconstrueerd was, volgde ik dezelfde methode voor het eigen gezin. 
Ik zocht naar huwelijken, naar wettige en onwettige kinderen en naar de overlijdens 
van partners en kinderen. Bij dit laatste beperkte ik me echter tot de kinderen die jong 
stierven (-15 jaar). Ik ging voor de partners na of ze eerder gehuwd geweest waren en – 
indien dit zo was – of het huwelijk kinderen had voortgebracht die op het moment van 
het nieuwe huwelijk nog in leven waren. Tot slot zocht ik ook de begraaf- of 
overlijdensakte van de prostituee zelf op.67  

De gevonden gegevens bevatten informatie over alle principes van de 
levensloopanalyse, maar bewezen vooral hun nut voor de studie van verwante levens en 
voorgaande gebeurtenissen. Door de informatie uit de parochieregisters kon ik een veel 
vollediger profiel opstellen van de prostituees dan in de meeste onderzoeken aanwezig 
is. Zo kon ik accurate informatie verzamelen over hun herkomst, het sociaal-
economische profiel van hun ouderlijke gezin en de gezinssamenstelling. Ik kon 
vaststellen of hun ouders nog in leven waren en indien ze overleden waren, kon ik 
nagaan op welke leeftijd ze een ouder verloren waren en hoe groot het interval tussen 
het overlijden en de rechtszaak was (timing). Ook kon ik nagaan of ze stiefouders hadden 
gehad, of ze oudere of jongere broers en zussen hadden, en of ze kinderen hadden. 
Bovendien maakte de analyse van deze bronnen het ook mogelijk om de verhalen die de 
vrouwen tijdens hun verhoor vertelden te controleren. De parochieregisters laten het 

 
                                                        
67 Uiteraard kon de volgorde van de opzoekingen variëren. Zo werd het overlijden van een echtgenoot soms 
vastgesteld op  basis van de overlijdensakte van de prostituee zelf. Indien dit relevant was, werd de 
overlijdensakte van de partner op basis hiervan opgezocht.  
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met andere woorden toe om een vollediger beeld te krijgen van de oorzaken van 
prostitutie dan de processen toelaten.  

Tegelijk geven de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand ook een 
uniek inzicht in de gevolgen van prostitutie. Aan de hand van huwelijksakten, 
geboorteakten van kinderen en overlijdensakten kon ik de mobiliteit van (voormalige) 
prostituees in kaart brengen en analyseren welke beroepen ze uitoefenden. Ik kon ook 
bestuderen of, en met wie en wanneer ze huwden en aan de hand van hun 
overlijdensleeftijd kon ik ook achterhalen of prostitutie hun gezondheidstoestand 
beïnvloed had. Het is met andere woorden duidelijk dat de analyse van de 
demografische bronnen een heel grote aanvulling vormt op de juridische 
“momentopnames”. Het reconstrueren van de levenslopen was echter allerminst 
eenvoudig. In de volgende paragrafen besteed ik vooral aandacht aan de moeilijkheden 
die ik ondervond en de gevolgen ervan voor mijn onderzoek.   

1 .3.3  De zoektocht  

De beschreven opzoekingen zijn erg arbeidsintensief en moeilijk, en het was dan ook 
niet mogelijk om alle prostituees en hun familieleden terug te vinden.68 Ik startte mijn 
zoektocht met de Brugse en andere West-Vlaamse prostituees omdat de 
parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van deze provincie verwerkt 
zijn in een databank.69 Nadat ik in de databank gegevens gevonden had, controleerde ik 
in het archief de akte zelf. Op die manier kon ik soms gegevens aanvullen en/of 
uitmaken of de gevonden data wel degelijk over de juiste persoon gingen.70 De 
beschikbaarheid van een databank voor West-Vlaanderen was een grote meevaller en 
zelfs een van de redenen om voor een casestudie over Brugge te kiezen. Levenslopen 

 
                                                        
68 Een deel van het opzoekwerk is verricht door bachelorstudenten in het kader van een HPII oefening en door 
de masterstudente Lisa Van Rysselberghe. Ik ben de studenten dankbaar voor de vele tijd die ze in de 
zoektocht staken, maar moet ook opmerken dat ik het overgrote deel van de data uiteindelijk zelf heb 
gecontroleerd of opgezocht. Prostituees terugvinden in de achttiende eeuw is, zoals verder in dit hoofdstuk 
nog zal blijken, een grote uitdaging.   
69 Deze databank is beschikbaar op de website van de vrijwilligers en op de genealogische zoekpagina’s van de 
website van het algemeen rijksarchief.  Zie www.vrijwilligersrab.be en search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen. De gegevens over de stad Brugge en haar hedendaagse deelgemeenten zijn eveneens te raadplegen 
via een gebruiksvriendelijkere databank in de leeszaal van het stadsarchief. Zelf heb ik het grootste deel van 
het opzoekwerk verricht a.d.h.v. de access-databanken van de vrijwilligers zelf. Er zijn zes aparte databanken: 
één voor iedere bronnenreeks (voor de PR: doopakten, huwelijksakten, begraafakten; voor de RBS: 
geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten). De databank is momenteel nog niet volledig afgewerkt. 
West-Vlaanderen is grotendeels, maar nog niet volledig verwerkt.  
70 Ik consulteerde deze akten in het Brugse stads- of rijksarchief of online. In het SAB zijn de parochieregisters 
van Brugge zelf te consulteren op papieren kopies. De registers van de burgerlijke stand zijn consulteerbaar 
via de computers in de leeszaal en recenter ook online (www.archiefbankbrugge.be). In het RAB zijn de akten 
voor de rest van West-Vlaanderen te consulteren op microfilm. 
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opzoeken zonder databank vergt immers nóg meer tijd omdat er voor één persoon 
steeds heel wat verschillende registers moeten doorgenomen worden.  

Niet alle prostituees waren echter geboren in West-Vlaanderen en dus moesten 
sommige levenslopen wel degelijk op de “traditionele” tijdsintensieve manier gezocht 
worden.71 Dit betekent dat ik de alfabetische indexen en tienjaarlijkse tafels van heel 
wat parochieregisters en registers van de burgerlijke stand doorgenomen heb op 
microfilm. Ik noteerde steeds alle opties met betrekking tot één persoon aan de hand 
van de tafels en controleerde deze vervolgens in de akten zelf.72 Ik heb deze zoektocht 
aangevat voor alle prostituees die geboren waren binnen de Zuidelijke Nederlanden of 
het prinsbisdom Luik, het grondgebied van het huidige België dus, en waarvoor de 
geboorteplaats gekend was.73 Dit zijn 275 vrouwen. Ook bakende ik mijn zoektocht af 
aan de hand van de geografische gegevens die vermeld stonden in de rechtszaken.  

Dit laatste betekent dat ik het ouderlijke gezin enkel opzocht in de geboorteplaats 
van de prostituee in kwestie. De gegevens over het verdere leven zocht ik op in de 
geboorteplaats van de prostituee en in het laatste aanknopingspunt. Indien het 
recentste document over de vrouw in kwestie de Brugse rechtszaak betrof dan was dit 
Brugge. Dook ze nadien nog op in het prostitutieregister van Brussel of elders, dan was 
dit daar. Uiteraard heb ik ook iedere vrouw ingevoerd in de nationale zoekmachine die 
beschikbaar is op de website van het Algemeen Rijksarchief, maar aangezien er nog niet 
veel gemeenten opgenomen zijn in deze zoekmachine heeft dit erg weinig opgeleverd.74 

 
                                                        
71 Ook buiten West-Vlaanderen zijn er de laatste jaren projecten ontstaan waarbij de registers in databanken 
ingevoerd werden, maar in de meeste plaatsen zijn de werkzaamheden nog niet zo ver gevorderd. Ik heb erg 
weinig gevonden in de beschikbare databanken. Wat ingevoerd is, is ook te consulteren op website algemeen 
rijksarchief: http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen. Mijn zoektocht via deze zoekmachine leverde 
echter erg weinig resultaten op.  
72 Deze opzoekingen gebeurden grotendeels in de rijksarchieven van Beveren en Anderlecht (nu: Vorst). In het 
eerste archief zijn de registers uit alle Vlaamse provincies beschikbaar op microfilm en in het tweede depot 
deze over de Waalse provincies en het Brussels hoofdstedelijk gewest. In 2014 werd een groot deel van de 
tafels en akten ook digitaal ter beschikking gesteld op de website van het algemeen rijksarchief en vanaf toen 
kon het opzoekingswerk dus grotendeels van thuis uit verricht worden. De digitale terbeschikkingstelling van 
de registers wordt geleidelijk aangevuld. Momenteel staat de collectie nog niet volledig online. De digitale 
foto’s van de tafels en akten consulteren is even tijdsintensief als de microfilms, maar het bespaart de 
verplaatsingen naar de archieven. 
73 Het gebeurde zelden dat een geboorteplaats niet aangegeven was. Als het wel gebeurde, betekende dit 
meestal dat het om een lokale persoon ging. In Brugge zelf heb ik dus wel altijd gezocht. Drie geboorteplaatsen 
bleven ongekend omdat ze onleesbaar of te sterk verbasterd waren.  
74 Zie http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen. Niet alleen ontbreken er in deze databank nog veel 
gemeenten, de zoekmachine is ook slecht opgesteld en ongebruiksvriendelijk. Dit maakt het zoeken niet alleen 
lastig, het verkleint de kans op positieve vondsten aanzienlijk. Ik kon dit vaststellen omdat de West-Vlaamse 
gegevens ook opgenomen zijn in deze online databank. Data die ik in de acces-versie makkelijk vond, vond ik 
niet altijd terug in de online versie. 
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1 .3.4  Verwerking van de levenslopen: de databank 

Net zoals bij de verwerking van de juridische bronnen, voerde ik alle gegevens over de 
geboorte, het huwelijk, het overlijden en het gezinsleven van de prostituees in een 
databank in. Voor deze gegevens werd een tweede relationele databank opgesteld.75 
Deze databank is opgenomen in de bijlagen en de structuur ervan is weergegeven in 
Figuur 1.2.76 In tegenstelling tot de databank van de rechtszaken bevat deze databank 
geen organisatoren van prostitutie. Voor de levensloopanalyse focus ik me zoals eerder 
vermeld enkel op de prostituees. Om de levenslopen van de prostituees te kunnen 
plaatsen en duiden, werden echter wel gegevens toegevoegd over een controlegroep.  

 

Figuur 1.2 Structuur van de databank met levenslopen 

 
Bron: Databank levenslopen (Bijlage 3) 

De databank van de levenslopen werd geordend op niveau van het individu.77 Iedere 
prostituee en controlepersoon vormt dus een apart hoofdrecord. In deze hoofdrecords 
zijn de onveranderlijke gegevens over de persoon in kwestie, zoals de geboortedatum- 

 
                                                        
75 Voor mijn analyses maak ik geregeld gebruik van gegevens uit beide databanken. De kwantitatieve analyses 
maakte ik op basis van Excel-gegevenslijsten die ik samenstelde a.d.h.v. de databanken. Ik heb de relevante 
gegevenslijsten opgenomen in de bijlagen. Per hoofdstuk is er één overkoepelende gegevenslijst. Voor 
Hoofdstuk 3 (Beleid) maakte ik bijvoorbeeld een gegevenslijst waarbij iedere rechtszaak één record is en voor 
Hoofdstuk 9 (Gevolgen) maakte ik een lijst waarbij iedere levensloop één record is. De verwijzing naar de 
bijlagen staan in de desbetreffende hoofdstukken.  
76 Zie bijlage 3. Databank van de levenslopen. 
77 Dit betekent dat de gegevens uit de databank van de levenslopen kunnen gelinkt worden aan deze uit de 
databank van de rechtszaken. Ik heb de id-nummers uit de databank van de rechtszaken toegevoegd aan de 
hoofdrecords in de databank van de levenslopen (sleutels). 
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en plaats en de overlijdensdatum- en plaats ingevoerd. Aan de hoofdtabel werden vijf 
subtabellen met een één-op-veel relatie gelinkt: ouderlijk huishouden, eigen 
huishouden, beroepen, woonplaatsen en status. Aan de eerste twee tabellen werden nog 
eens subtabellen toegevoegd. Bij het ouderlijk huishouden gaat dit om ouders, broers en 
zussen, beroepen en woonplaatsen. Bij het eigen huishouden betreft dit huwelijken (met 
nog eens een onderverdeling voor de beroepen en woonplaatsen van de echtgenoten) 
en kinderen.  
 

1 .3.5  De controlegroep 

Om de levensloopdata over de prostituees te kunnen interpreteren heb ik een 
controlegroep samengesteld. Dit is vooral belangrijk voor de kwantitatieve onderdelen 
van mijn studie omdat de resultaten zonder controlegroep weinig betekenis zouden 
hebben. Om te weten of prostituees vaak meisjes zonder ouders waren is het 
bijvoorbeeld belangrijk om niet alleen te weten hoeveel prostituees ouderloos waren, 
maar ook hoeveel niet-prostituees ouderloos waren. Ik heb een controlegroep 
samengesteld op basis van de databank met doopakten.78 Deze groep bestaat uit 90 
vrouwen. Ik selecteerde alle meisjes die in Brugge geboren waren tussen maart 1778 en 
juni 1778 en zocht vervolgens op of deze meisjes in leven bleven. Alle meisjes die 
stierven vóór ze twintig werden, heb ik verwijderd en hetzelfde heb ik gedaan voor de 
meisjes die samen met hun ouders uit de stad verdwenen.79 Ik heb vrouwen geselecteerd 
die geboren zijn in 1778 omdat de parochieregisters vanaf dit jaar meer informatie 
bevatten. Doordat vanaf toen ook de leeftijd en de geboorteplaats van de ouders 
vermeld stond, was het makkelijker om de juiste personen te traceren. Door een gebrek 
aan naamvariatie was dit voor oudere personen immers héél moeilijk. Een oudere 
generatie selecteren zou bijgevolg weinig resultaat hebben opgeleverd.  

Het nadeel van deze selectie is dat de controlegroep tot een iets jongere generatie 
behoorde dan de groep van de prostituees. De prostituees waarvoor de doopakte 
gevonden werd, waren geboren tussen 1707 en 1773, al hebben de meeste 
levensloopdata die in de analyses gebruikt worden wel betrekking op de jongste 
generaties uit deze groep omdat hun levenslopen vaker afgewerkt konden worden. De 
mediaan van de geboortejaren van de vrouwen waarvoor een overlijdensakte gevonden 

 
                                                        
78 De Acces-databank van de vrijwilligers verbonden aan het Brugse rijksarchief.  
79 Het is interessant om de mobiliteit van de prostituees te vergelijken met deze van de controlegroep, maar 
een emigratie samen met het ouderlijke gezin licht ons hier niet over in. Meisjes die uit Brugge verdwenen 
terwijl hun ouders wel bleven, zijn dus in de controlegroep gebleven. Ik heb enkel die meisjes verwijderd 
waarvan de ouders ook verdwenen.  
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werd, is 1754. Ik wil er daarnaast ook op wijzen dat de vrouwen in de controlegroep 
allemaal in Brugge geboren zijn terwijl een deel van de prostituees elders geboren was. 
Dit gegeven levert echter weinig problemen op omdat ik in de analyses steeds een 
onderscheid maak tussen de Brugse en de niet-Brugse prostituees.  

1 .3.6  De onderzoeksgroep van de levenslopen  

Hoewel de onderzoeksgroep van de prostituees uit 302 individuen bestaat (284 
prostituees en 18 “combinaties”) is de groep die bruikbaar is voor de levensloopanalyse 
kleiner. De levensloopzoektocht kon immers niet voor alle prostituees aangevat worden, 
laat staan dat de levensloop volledig gereconstrueerd kon worden. Zoals vermeld heb ik 
de zoektocht aangevat voor 275 vrouwen. Dat ik de zoektocht aanvatte, betekent dat ik 
de doopakte van de vrouw opzocht. Als ik de akte vond, dan werd de levensloop 
bruikbaar bevonden voor analyse. Gebeurde dit niet, dan werd de persoon uit de 
levensloopanalyse geweerd en werd niet verder gezocht naar huwelijks- of 
overlijdensgegevens.80 Het heeft geen nut dergelijke zaken op te zoeken omdat het 
zonder doopakte moeilijk is om zeker te zijn dat de akten over de juiste persoon 
handelen. Voor 86 vrouwen werd geen doopakte gevonden. De levensloopanalyse van 
de prostituees gebeurde dus op basis van een onderzoeksgroep bestaande uit 189 
vrouwen. Dit geldt althans voor het eerste deel van de analyse. Omdat ik niet voor al 
deze vrouwen een overlijdensakte vond, kon ik niet voor iedereen een volledige 
levensloopanalyse maken. De overlijdensakte werd slechts voor 93 vrouwen gevonden.  

Tabel 1.2. toont hoe groot de uitval was per onderzoeksfase. In totaal werd de 
levensloopanalyse begonnen voor 69% van de onderzoeksgroep en voor 34% van deze 
groep werd de analyse ook afgewerkt.81 De uitval was het grootst na de gerechtelijke 
vervolging. Van de helft van de prostituees waarvoor een levensloopanalyse gestart 
werd, werd die ook afgewerkt (49%). Bij de controlegroep werd 83% van de levenslopen 
afgewerkt.82 Omdat de uitval gedeeltelijk gerelateerd is aan de mobiliteit van de 
prostituees – een onderzoeksthema – besteed ik hier verder geen aandacht aan dit 
gegeven. Dit onderwerp wordt behandeld in Hoofdstuk 9. Bij het grote aantal 
prostituees waarvoor de levensloop niet begonnen kon worden omdat ik de doopakte 
niet vond wil ik in dit inleidende hoofdstuk echter wel stil staan.  

 
                                                        
80 Ik heb dergelijke records in de databank (in het tabblad status) aangeduid als “onbruikbaar”. 
81 Ik heb deze percentages berekend t.o.v. het aantal vrouwen waarnaar gezocht werd. De buitenlandse 
vrouwen en de vrouwen met een onbepaalde geboorteplaats werden dus niet meegerekend.  
82 De begonnen levenslopen in kaart brengen voor de controlegroep heeft geen zin omdat de controlegroep 
geselecteerd werd op basis van de doopakten. De geboortegegevens waren dus sowieso voorhanden. Voor 75 
van de 90 vrouwen uit de controlegroep werd de overlijdensakte gevonden. 
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Tabel 1.2 Overzicht van het aantal getraceerde vrouwen per levensloopfase 

  

Totaal 
prostituees 

Gezochte 
levenslopen 

(A) 

Begonnen 
levenslopen 

(B) 

Afgewerkte 
levenslopen 

(C) 

Begonnen 
levenslopen 

(%) 

Afgewerkte levenslopen 
(%) 

 
  B t.o.v. A C t.o.v. A C t.o.v. B 

Brugge 133 133 116 73 87,2 54,9 62,9 
Brugse Vrije 35 35 28 10 80,0 28,6 35,7 
Vlaanderen 51 51 27 9 52,9 17,6 33,3 
Z. Nederlanden 56 56 18 1 32,1 1,8 5,6 
Buitenland 24   

 
    

  Onbepaald 3   
 

    
  Totaal 302 275 189 93 68,7% 33,8% 49,2% 

Bron: Databank levenslopen (Bijlage 3) 

 

1 .3.7  De verloren levenslopen  

Het verliezen van levenslopen is weliswaar een gekend probleem in de 
levensloopanalyse voor de vroegmoderne tijd,83 de uitval in dit onderzoek is bijzonder 
groot en dus moeten we ons de vraag stellen of het gerelateerd is aan de aard van de 
onderzoeksgroep en of het de representativiteit van de uiteindelijke levensloopanalyse 
beïnvloedt. Aangezien het om vrouwen gaat die gerechtelijk vervolgd werden, zou de 
grote uitval kunnen betekenen dat de prostituees gelogen hadden over hun identiteit. 
Het werd eerder al aangehaald dat zulke praktijken voorkwamen. Toch denk ik niet dat 
identiteitsleugens de grote uitval verklaren. Ten eerste is het duidelijk dat de schepenen 
wel degelijk onderzoeken instelden naar de identiteit van de beklaagden en hoewel ze 
dit niet voor iedereen deden, moet deze praktijk ontradend gewerkt hebben.84 Ten 
tweede vond ik in mijn onderzoeksgroep weinig voorbeelden die identiteitsleugens 
aantonen. Ik vond slechts één prostituee die erop betrapt werd en één vrouw waarvoor 
ik het vermoed.85 Naast identiteitsleugens zijn er nog zes – vaker voorkomende – 
redenen waarom doopakten niet teruggevonden worden.  
 
                                                        
83 M. Mechant, S. De Langhe, S. De Veirman, I. Devos, en C. Matthys, “Mogelijkheden en beperkingen van de 
levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen”. 
84 De schepenen schreven regelmatig de pastoor van de genoemde geboorteparochie aan om een doopakte op 
te vragen. Zie bv. de rechtszaak tegen Clara Van den Brugge: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 17-18, 6 
februari 1787.   
85 Marianne Cortenbos die afkomstig was uit Enghien had zich jarenlang voorgedaan als Marie Anne Carlier uit 
Lier. De vrouw die zich voorstelde als Isabelle Bruneel uit Deinze was dan weer met zekerheid niet onder die 
naam in die stad geboren. In de tafels op de doopakten van Deinze is geen enkele vrouw te vinden die aan haar 
beschrijving voldoet en ik heb lang en uitgebreid gezocht. Ik zocht op sterk verbasterde namen, zowel voor 
haar als voor haar vermeende vader, en ik nam vele jaren van de tafels door. Toch kan niet zeker gesteld 
worden dat deze vrouw loog. Zoals het vb. van Jacoba Allaert (zie verder) aantoont, waren er wel degelijk 
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Ten eerste is het mogelijk dat de biografie die aan het begin van het verhoor 
genoteerd stond te beknopt was. In het algemeen waren de omschrijvingen dan wel 
uitgebreid, er zijn uitzonderingen. Soms ontbrak de leeftijd van de vrouw of de naam 
van haar vader. Dit betekent niet dat het onmogelijk is om de akte te vinden, maar het 
maakt het op z’n minst een stuk moeilijker, zeker als er geen databank voorhanden is. 
Ten tweede zijn veel parochieregisters volledig of gedeeltelijk vernietigd of verkeren ze 
in dermate slechte staat dat ze nauwelijks leesbaar zijn. Beide zaken waren van 
toepassing op heel wat geboorteplaatsen van de prostituees. Zo geldt het eerste voor 
Oostende en Dendermonde, en het tweede voor Namen. Uit deze drie steden alleen al 
waren veertien prostituees afkomstig. Een derde moeilijkheid is het gebrek aan 
namenvariatie. De levensloop van de Brugse Marie Valcke kon bijvoorbeeld niet 
gereconstrueerd worden omdat er in haar geboortejaar twee meisjes met deze naam 
geboren waren in Brugge en hun vaders heetten allebei Joseph. Wanneer ik 
verschillende opties vond, heb ik steeds veel moeite gedaan om mogelijkheden uit te 
sluiten, maar dit lukte niet altijd.  

Ten vierde konden voor- en familienamen – zoals bij de bespreking van de juridische 
bronnen ook al vermeld werd – zodanig anders geschreven zijn dat de naam niet 
herkend werd. Voorbeelden waarin de verbastering na veel moeite wél gevonden werd, 
illustreren dit. Zo bleek Regina Decamp geboren te zijn als Regina Dekandt en bleken de 
namen La Loy, Laloo en Alloo allen naar één familie te verwijzen. Ook bleken de 
voornamen Cecilia en Caroline, Genoveva en Catharina, maar evenzeer Joanne en Jacoba  
inwisselbaar. Ten vijfde waren er ook mensen die om familiale redenen een andere 
naam hadden aangenomen. Jacoba Allaert bleek bijvoorbeeld geboren te zijn als 
Jacqueline Berlemon. Ze droeg aanvankelijk de naam van haar moeder omdat ze 
onwettig was, maar nam later de naam van haar stiefvader aan.86 Dit voorbeeld toont 
niet enkel aan hoe moeilijk het is om mensen te traceren in de parochieregisters, het 
demonstreert ook het grote belang van goede databanken. Zonder de Brugse databank 
had ik Jacoba’s doopakte nooit gevonden. Ten slotte is het terugvinden van prostituees 
nog zoveel moeilijker dan het terugvinden van andere personen omdat zij 
bovengemiddeld veel afkomstig waren van (grote) steden. Niet alleen vergroot dit de 
kans op naamgenoten, het doorpluizen van de omvangrijkere stedelijke registers is ook 
niet evident. Meestal is enkel de geboortestad gekend en niet de specifieke parochie.  

 
                                                                                                                                                                             
legitieme redenen om een andere naam aan te nemen. Zie SAB, Oud archief, Criminele informatiën, Map 6, 29 
februari 1768 (Marianne Cortenbos). 
86 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788 (het verhoor van Jacoba Allaert), SAB, PR, Brugge, 
DA onwettige kinderen, 14 november 1773 (doopakte Jacqueline Berlemon). In haar huwelijksakte heette Jacoba 
opnieuw Berlemont, met een t deze keer: SAB, PR, HA St. Anna, 28 november 1792. 
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1 .3.8  Gevolgen 

De beschreven moeilijkheden leidden niet alleen tot problemen bij de zoektocht, ze 
hebben ook belangrijke nadelen voor mijn onderzoek. Het eerste nadeel betreft de 
kleine omvang van de onderzoeksgroep voor kwantitatieve analyses. Hoe kleiner de 
groep, hoe moeilijker het is om significante resultaten te bekomen. Voor een groep van 
189 personen is er nog niet meteen een probleem, maar het vinden van de doopakte 
staat zoals eerder vermeld niet gelijk aan het completeren van de volledige levensloop. 
De genoemde problemen spelen immers ook een rol bij het vinden van andere akten. 
Bovendien nemen de zoekproblemen toe in de verdere levensloop omdat de 
vroegmoderne bronnen geen melding maken van migraties. Dit betekent dat een 
persoon verdwijnt wanneer hij of zij verhuisde. Als niet geweten is in welke gemeente 
naar een akte gezocht moet worden, is het – zonder databank – onmogelijk een persoon 
terug te vinden. Voor prostituees geldt dit des te meer omdat zij erg mobiel waren. Veel 
vrouwen verdwenen dus uit de onderzoeksgroep na hun doortocht in Brugge. Het 
probleem van migratie betekent bovendien dat er ook in het eerste deel van de 
prostituees hun levensloop lacunes kunnen zijn. Het is immers mogelijk dat prostituees 
reeds in verschillende steden hadden gewoond vóór ze naar Brugge gekomen waren en 
misschien waren sommige vrouwen daar wel in het huwelijk getreden of hadden ze er 
kinderen verwekt.  

Het tweede gevolg van de moeilijkheden is dat de levensloopanalyse vooral 
betrekking heeft op de jongste generatie van prostituees. Omdat voor deze vrouwen 
vaak beroep kon gedaan worden op de rijkere registers van de burgerlijke stand was het 
makkelijker om hun levensloop te reconstrueren. Bij de bespreking van de 
procesdossiers werd ook reeds vastgesteld dat de focus op de jongste jaren ligt en dit 
effect wordt hier dus versterkt.  

Ten derde moeten we stil staan bij de representativiteit van de uiteindelijke 
onderzoeksgroep. Vrouwen die geboren waren in Brugge of in een dorp waren 
oververtegenwoordigd, terwijl vrouwen uit andere steden ondervertegenwoordigd 
waren. In de levensloopgroep van 189 prostituees is 61% uit Brugge zelf afkomstig, 
terwijl dit in de totale groep van prostituees slechts 44% is. Van zij die buiten Brugge 
geboren waren, was in de levensloopgroep 60% afkomstig uit een dorp met minder dan 
5000 inwoners. In de totale groep was dit 40%. Bovendien zijn sedentaire vrouwen 
oververtegenwoordigd in dat deel van de onderzoeksgroep waarvoor de levensloop 
afgewerkt kon worden.  
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1 .3.9  Tot slot 

Het is duidelijk dat de zoektocht naar levenslopen moeilijk en tijdsintensief was en dat 
de resultaten belangrijke beperkingen met zich meebrengen. Het is belangrijk om de 
nadelen in kaart te brengen, maar ter afronding van dit onderdeel wil ik toch vooral de 
waarde van de analyse beklemtonen. Ondanks de vele verloren levenslopen en 
levensloopfases is het duidelijk dat de analyse van de wél gereconstrueerde levens een 
schat aan informatie biedt.  De parochieregisters en de registers van de burgerlijke 
stand maken het mogelijk om de oorzaken en gevolgen van prostitutie in kaart te 
brengen. In tegenstelling tot de processen die een uitgebreid inzicht geven in één of 
twee momentopnames in het leven, geven ze informatie over de meest cruciale events 
uit de volledige levensloop.  

1 .4  Andere bronnen 

Uiteraard zijn er naast de juridische processen en de parochieregisters en registers van 
de burgerlijke stand ook nog andere bronnen om prostitutie en levenslopen te 
analyseren. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk belicht ik de overige bronnen die 
ik doornam en argumenteer ik waarom deze bronnen geen prominentere plaats kregen 
in mijn onderzoek.  

1 .4.1  Normatieve bronnen 

Het wetgevend kader is uiteraard een belangrijke basis voor ieder prostitutieonderzoek. 
Ik heb dan ook uitgebreid gezocht naar normatieve bronnen. Het resultaat van mijn 
onderzoek was, zoals in Hoofdstuk 3 zal blijken, echter mager. De bronnen uit de 
juridische praktijk – de bestudeerde rechtszaken dus – bleken een betere bron om de 
geldende normen uit af te leiden dan de normatieve bronnen zelf.  

In tegenstelling tot vandaag was er in de vroegmoderne tijd geen eenduidige bron op 
basis waarvan recht gesproken werd. Het gehanteerde recht was onderhevig aan 
Romeinse en canonieke invloeden, en aan lokale, provinciale en nationale instructies en 
gewoonten. Uit de literatuur wist ik dat er op het nationale niveau geen 
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prostitutiewetgeving was.87 Daarom zocht ik naar bronnen op het provinciale en lokale 
niveau. Op het niveau van het graafschap Vlaanderen nam ik plakkaatboeken door. Dit 
zijn uitgegeven collecties van wetten die in de achttiende eeuw als plakkaat hadden 
uitgehangen.88 Wat betreft Brugge zelf zijn er voor het bestuderen van de lokale 
wetgeving hallegeboden en costuimen beschikbaar. De hallegeboden waren de wetgevende 
bepalingen van de schepenbank die publiek gemaakt werden doordat ze van de 
Halletoren werden afgeroepen en de costuimen waren de op schrift gestelde 
gewoonterechten van de stad. In de gewoonterechten zat echter weinig strafrecht 
vervat. Toch heb ik beide bronnen doorgenomen.89 Na de vondst van een zeventiende 
eeuwse resolutie omtrent prostitutie heb ik ook de resolutieboeken – de besluiten van de 
vergadering van de schepenen – ter hand genomen, maar deze bron was te omvangrijk 
om gedetailleerd door te nemen.90 Tot slot heb ik ook de Pracktycke ende handbouck in 
criminele zaeken van de zestiende eeuwse rechtsgeleerde Joos de Damhouder bekeken.91 
Dit overzichtswerk van de bestaande strafpraktijk had paradoxaal genoeg ook een grote 
invloed op de rechtspraktijk. Het bestendigde bepaalde gewoonten en zorgde voor een 
zekere uniformiteit tussen de verschillende lokale rechtbanken.  

1 .4.2  Politiebronnen 

Bij de bespreking van de rechtspraktijk heb ik aangegeven dat er buiten de archieven 
van de schepenbank geen nuttige bronnenreeksen te vinden waren. Er is echter één 
kleine uitzondering. In de sententiën en boeten van politie, een reeks die de jaren 1775 tot 
1792 bestrijkt, vond ik een paar bordeelhouders terug.92  

 
                                                        
87 A. Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas autrichiens durant la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle, Brussel (onuitgegeven doctoraatsverhandeling ULB,), 1965, 401. 
88 Jacobus Philippus De Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp der materien begrepen in de vyf 
placcaert-boecken van Vlaenderen (1152-1763), Gent, 7 volumes, 1766-1767; Voor een omschrijving van het type 
bron, zie: A.H. Huussen, “Het plakkaatboek. Bron van recht en historie”, in Tollebeek (J.), Verschaffel (T.), en 
Wessels (L.H.M.), ed. De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 
2002, 63-80.  
89 De hallegeboden kunnen a.d.h.v. trefwoorden doorzocht worden op de computers in de leeszaal van het 
stadsarchief van Brugge. Voor de hallegeboden zelf: SAB, Oud archief, Reeksen 120, 121 en 122, hallegeboden en 
plakkaten. Voor de costuimen, zie: Laureyns Van den Hane, Wetten ende costumen der stadt Brugghe, Gent, Petrus 
de Goesin, 1767; Louis Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville de Bruges, Brussel, Gobbaerts, 1874-1875. 
90 SAB, Oud archief, Reeksen 118 en 119, resolutieboeken en resoluties. Voor de wat toevallige vondst, zie 
Hoofdstuk 3.  
91 J. de Damhouder, Practycke ende handbouck in criminele zaeken, verchiert met zommeghe schoone figuren en beilde 
ter materie dienede. Heruitg. en toegelicht door Jozef Dauwe en Jos Monballyu, Roeselare, Den Wijngaert, 1981. 
92 SAB, Oud archief, 194, Sententiën van politie.  
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1 .4.3  Verhalende bronnen 

Ik heb verschillende verhalende bronnen met betrekking tot Brugge doorgenomen in de 
hoop standpunten terug te vinden over de aanwezigheid van prostitutie in de stad, maar 
heb niks gevonden. Ik consulteerde het dagboek van Robert Coppieters die 
burgemeester was van Brugge van 1778 tot 1789 en nam de jaarboeken van Charles-
François Custis en de kroniek van koopman Jozef Van Walleghem ter hand.93 Daarnaast 
nam ik ook een aantal reisverslagen van buitenlandse reizigers door.94 Aangezien ik in 
geen van deze bronnen een verwijzing naar prostitutie aantrof, heb ik de zoektocht naar 
verhalende bronnen gestaakt. Het is niet uitgesloten dat er in andere bronnen iets 
aanwezig is, maar een veel besproken onderwerp kan prostitutie in Brugge zeker niet 
genoemd worden. De genoemde dagboeken en kronieken zijn immers de bekendste en 
meest geconsulteerde verhalende bronnen over Brugge in de tweede helft van de 
achttiende eeuw.   

1 .4.4  Levensloopbronnen 

Ook voor de studie van de levenslopen zijn er uiteraard nog meer mogelijkheden, maar 
de levensloopbenadering is erg arbeidsintensief en dus moesten er keuzes gemaakt 
worden. De parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand zijn voor de 
bestudeerde periode de meest relevante bronnen. Bovendien was het zoekwerk door de 
databank van de West-Vlaamse vrijwilligers ook haalbaar. Zonder databanken zijn 
levenslooponderzoeken in stedelijke gebieden, zoals reeds vermeld, erg moeilijk. 

De volkstellingen en bevolkingsregisters heb ik niet systematisch doorgenomen. De 
bevolkingsregisters die in België verplicht werden in 1846 zijn te jong om bruikbaar te 
zijn voor mijn onderzoek. Brugge beschikt echter ook over oudere registers. Er is een 
register voor de periode 1790-1812 en een voor 1809-1830. Het oudste komt qua periode 

 
                                                        
93 R. Coppieters, Journal d’événements divers et remarquable (1767-1797), rédigé par Robert Coppieters, bourgmestre de 
Bruges et député des Etats de Flandre, publ. sous les auspices de la société d’émulation par P. Verhaegen, Brugge, De 
Plancke, 1907; C.-F. Custis, Jaer-boecken der stad Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen, de welcke 
soo binnen de selve stadt, als daer ontrent voorgevallen zyn, sedert haere eerste beginselen, tot den jegenwoordigen tydt 
toe / by-een vergaedert uyt menigvuldige schryvers, door joncker Charles Custis, Brugge, Joseph Van Praet, 1765; J.V. 
Walleghem, Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1787-1796 (uitgegeven door Yvan Vanden 
Berghe e.a., 8 vols.), Brugge, Gemeentebestuur, 1982. 
94 C. Este, A journey in the year 1793 through Flanders, Brabant, and Germany, to Switzerland, Londen, J. Debrett, 1795, 
26. An English gentleman, An entertaining tour, containing a variety of incidents and adventures, in a journey through 
part of Flanders, Germany & Holland, Londen, Symmonds, 1791, 14-20; J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, 
Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine, and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen, Almon, 
1773, 3-6; Anoniem, Flanders delineated or, a view of the Austrian and French Netherlands, UK, Newbery and 
Micklewright, 1745, 27-29; C. Cayley, A tour through Holland, Flanders, and part of France, Leeds, G. Wright, 1777, 
76-79. 
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uiteraard wel in aanmerking, maar het is onvolledig en van slechte kwaliteit. 
Verschillende stadsdelen ontbreken en de manier waarop huishoudens genoteerd 
werden veranderde meermaals. In sommige delen van het register zijn enkel de 
huishoudhoofden met naam en toenaam genoteerd. Het register van 1809-1830 is 
vollediger en kwalitatiever, maar het is nog niet vergelijkbaar met de algemeen 
ingevoerde registers vanaf 1846. Ik nam dit register niet systematisch door omdat het 
pas twintig jaar na het einde van mijn onderzoeksperiode aanvangt. Sinds 2016 kunnen 
de registers wel online en aan de hand van een zoekrobot geconsulteerd worden op de 
site van het stadsarchief. Ik vond op deze manier alsnog een paar personen terug, zowel 
in de oudere als in de jongere registers. Door de omvang van het materiaal bleef een 
systematische zoektocht echter onmogelijk. Onder de huishoudhoofden kan een 
zeldzame naam nog teruggevonden worden, maar onder de huishoudleden levert één 
naam al snel honderden of zelfs duizenden opties op.95 Voor de volkstellingen gelden 
gelijkaardige problemen. De tellingen doornemen vergt veel werk en de kans om 
bruikbare informatie te vinden is relatief klein omdat ze niet altijd volledig zijn. De 
telling van 1748 bevat bijvoorbeeld enkel de namen van de huishoudhoofden. 

Andere relevante bronnen waren niet beschikbaar of voegen te weinig informatie 
toe. Zo konden geen armenlijsten doorgenomen worden omdat er slechts één lijst 
bewaard gebleven is voor de hele onderzoeksperiode.96 Staten van goed – 
boedelbeschrijvingen die na het overlijden van een persoon met minderjarige kinderen 
werden opgesteld – hadden op het individuele niveau wellicht iets bijgebracht over de 
financiële mogelijkheden van een onderzoekspersoon of haar familie, maar omdat een 
staat van goed maar werd opgesteld als er iets te verdelen viel is dit niet voor de totale 
groep zo. De gevangenisarchieven ten slotte nam ik niet door omdat de 
gevangenisrollen veel minder informatief zijn dan de processen zelf.   

 
                                                        
95 Zie Archiefbank Brugge: www.archiefbankbrugge.be. De zoekfunctie is nog niet nauwkeurig. Er moeten 
verschillende spellingen geprobeerd worden, maar er kan nog niet op een combinatie van voor- en 
achternaam gezocht worden en er kan ook geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 
registers. De naam « Van Vyve » levert bijvoorbeeld 303 hits op.  
96 Er is enkel een armenlijst beschikbaar voor de vijfde wijk van de Onze Lieve Vrouwe-parochie in 1780: J. 
Bassens, De openbare weldadigheid te Brugge 1776-1830 : een instrument in de sociale politiek van de Brugse elite, Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1987, 82. 
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1 .5  Besluit  

Ik heb in dit hoofdstuk de bronnen besproken die aan de basis van mijn proefschrift 
liggen en heb uitgelegd op welke manier ik ze verwerkt heb en wat de belangrijkste 
voor- en nadelen ervan zijn. De hoofdbron van mijn onderzoek zijn de Brugse 
prostitutieprocessen, maar de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand 
zijn ook uiterst belangrijk. In feite is het vooral de mixed methods approach, de combinatie 
van deze erg verschillende bronnen en de kwalitatieve én kwantitatieve methodes die 
mijn onderzoek waardevol maakt. De processen geven een uitstekend beeld van de 
prostitutiesector in Brugge en een gevarieerd en diepgravend inzicht in de levens van 
de vrouwen die erin werkzaam waren. Aangezien de bestudeerde vrouwen er zelf in aan 
het woord komen, belichten ze prostitutie niet enkel van bovenaf maar ook van 
onderuit. De demografische bronnen geven uiteraard geen inzicht in prostitutie, maar 
wel in de levens van de vrouwen die als prostituee werkten. In zekere zin zijn ze de 
antipode van de rechtszaken. Terwijl de processen een rijke, maar korte 
momentopname uit een levensloop zijn, geven de demografische bronnen beknopte, 
feitelijke informatie over de centrale events in een volledig mensenleven. Ze geven 
daardoor inzicht in de oorzaken en gevolgen van prostitutie op de lange termijn. Omdat 
de gegevens uit de twee soorten bronnen zo verschillend is, heb ik ze verwerkt in aparte 
databanken. De meeste van mijn analyses zijn echter gebaseerd op een combinatie van 
beide bronnen en databanken.97 Voor het zover is, rest ons echter nog één inleidend 
hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de Brugse context. 

 

 
                                                        
97 De kwantitatieve analyses in de meeste levensloophoofdstukken (Hoofdstuk 5 t.e.m. 9) zijn gebaseerd op 
datasets waarin gegevens uit beide databanken gecombineerd zijn. Deze datasets zijn opgenomen in de 
bijlagen en worden besproken in de desbetreffende hoofdstukken.   
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Hoofdstuk 2   
Brugge in de achttiende eeuw 

In dit hoofdstuk schets ik de sociale en economische context waarbinnen de prostitutie 
die ik bestudeer plaatsvond. Het schetst bij wijze van spreken de huizen en straten waar 
de bestudeerde prostituees leefden en werkten, en geeft op die manier kleur aan de 
thema’s die in de volgende hoofdstukken aan bod komen. Die “sfeerschepping” is echter 
niet het belangrijkste doel van dit hoofdstuk. Het doel is vooral om de contextfactoren 
te belichten die belangrijk zijn voor het beantwoorden van de twee algemene 
onderzoeksvragen: de kenmerken van prostitutie in een kleine stad tijdens de 
achttiende eeuw; en de oorzaken en gevolgen van prostitutie voor de vrouwen die erin 
werkzaam waren.  

Hoewel de context belangrijk is voor beide vragen, komt het onderwerp in de eerste 
vraag het nadrukkelijkst aan bod. Ik heb in de inleiding reeds benadrukt dat Brugge 
door zijn kleine omvang anders was dan de goed bestudeerde groot- en havensteden en 
dat we ons daarom de vraag moeten stellen of prostitutie er ook “anders” was, maar de 
contextfactoren zijn uiteraard niet beperkt tot die vrij korte vaststelling. Als we willen 
achterhalen of het karakter van de stad een grote invloed had op het prostitutiebeleid 
en de prostitutiemarkt moeten we de gelijkenissen en verschillen met andere steden in 
groter detail bekijken. Dat mijn studie gaat over een kleine stad in de achttiende eeuw 
betekent immers ook dat de context er niet industrieel, urbaan of “modern” was, 
allemaal zaken die in het algemeen met prostitutie geassocieerd worden. Bovendien 
moeten we niet alleen aandacht besteden aan Brugge, maar ook aan de ruimere 
situering van de stad in de Zuidelijke Nederlanden en het algemene tijdskader. In de 
tweede onderzoeksvraag is de context minder prominent aanwezig, maar niet minder 
belangrijk. De mogelijkheden en beperkingen van individuen zijn immers in grote mate 
afhankelijk van de context waarbinnen ze leefden. De “historische context” is niet voor 
niks een van de vijf pijlers van de levensloopanalyse.  

Hoe verschillend de twee onderzoeksvragen ook zijn, de relevante context is 
gelijkaardig voor beide. Om het beleid, de prostitutiemarkt en de oorzaken en gevolgen 
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te schetsen hebben we vooral inzicht nodig in die factoren die de vraag naar en het 
aanbod van commerciële seks bepaalden. Dit betekent niet dat ik inga op het aantal 
klanten en prostituees, maar wel dat ik de ruimere context belicht waarbinnen deze tot 
stand kwamen zoals de aanwezigheid van migranten en schippers, en de arbeidsopties 
en leefomstandigheden. Ik ga er dus van uit dat de sociale en economische kenmerken 
van Brugge de vraag naar en het aanbod van commerciële seks bepaalden en op die 
manier ook het beleid en de markt vormgaven, alsook de mogelijkheden en beperkingen 
van individuen. Toch is het hoofdstuk niet beperkt tot de vraag- en aanbodfactoren. Het 
prostitutiebeleid en de organisatie van de sector waren immers ook onderhevig aan 
andere zaken zoals de manier waarop de stad zich ontwikkelde en contacten met andere 
steden. Het hoofdstuk is thematisch opgebouwd. Ik bespreek zes onderwerpen: de 
omvang van de stad (paragraaf 2.1), de economische situatie (2.2), de stadsontwikkeling 
(2.3), de sociale gelaagdheid (2.4), de arbeidsmarkt voor vrouwen (2.5) en het 
genderevenwicht (2.6). Aan de hand van deze onderwerpen verdiepen we ons zowel in 
de algemene kenmerken van de achttiende eeuw als in de eigenheid van Brugge.  

2 .1  Een kleine stad 

Het meest in het oog springende verschil tussen Brugge en de reeds bestudeerde steden 
is uiteraard het al vermelde verschil in grootte. Brugge telde rond 1700 ongeveer 35.000 
inwoners, een aantal dat in de daaropvolgende decennia afnam tot 28.000 en na het 
midden van de eeuw opnieuw voorzichtig toenam. In 1796 bedroeg de populatie er 
31.000 en aan het eind van de eeuw 34.000.1 Deze cijfers staan in schril contrast met de 
gegevens voor Londen, Parijs en Amsterdam, maar ook het verschil met Nantes en 
Bristol is aanzienlijk. Londen dat aan een snel tempo groeide was in anderhalve eeuw 
tijd verdubbeld in omvang. Omstreeks 1800 had de Engelse metropool meer dan 850.000 
inwoners en Parijs en Amsterdam hadden er op dat moment respectievelijk 660.000 en 
 
                                                        
1 H. Deneweth, “Een demografische knoop ontward? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd”, in 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 147 (2010), 1, 26-29. A. Wyffels, “De omvang en de 
evolutie van het Brugse bevolkingscijfer in de 17de en de 18de eeuw”, in Revue belge de philologie et d’histoire, 36 
(1958), 1247-1249. Voor het jaar VIII van de Franse Republiek circuleert ook een cijfer van 34.000, maar dit 
wijkt sterk af van de tellingen van 1784 (30846) 1796 (31319) en 1815 (30851). Ik hanteer het cijfer van 1796 
omdat dit dichter bij het einde van mijn onderzoeksperiode (1790) ligt. Zie voor de telling van het jaar VIII: S. 
Vrielinck, De territoriale indeling van België (1795-1963) : bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de 
gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de 
volkstellingen, Leuven, Universitaire pers, 2000, 1680. Zie voor de telling van 1815: J. De Belder, L. Jaspers, en C. 
Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815 : een socio-professionele en demografische analyse. 
Werkdocumenten 6, 1986, 1392. 
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220.000.2 Terwijl de havensteden Nantes en Bristol aan het begin van de eeuw nog 
kleiner waren dan Brugge, steeg ook hun inwonersaantal zienderogen. Bij de volgende 
eeuwwisseling telden ze allebei 65.000 tot 85.000 inwoners.3  

De overige steden waarvoor prostitutie in de achttiende eeuw bestudeerd is, waren 
dus niet alleen véél groter dan Brugge, ze waren ook gekenmerkt door een compleet 
andere evolutie. Terwijl de bevolking in Brugge eerst afnam en zich vervolgens met 
enige moeite herstelde, kenden de overige steden – Amsterdam uitgezonderd – een 
snelle bevolkingstoename.4 Toch was Brugge in Europees perspectief geen atypische 
stad. Het is eerder omgekeerd: de aandacht van historici die prostitutie bestuderen is tot 
hiertoe vooral gegaan naar steden die uitzonderlijk snel groeiden of op z’n minst een 
buitengewone omvang hadden. In het algemeen was de achttiende eeuw niet 
gekenmerkt door ongebreidelde stedelijke groei. De bevolking in enkele hoofd- en 
havensteden nam dan wel zienderogen toe en Engeland kenmerkte zich in het algemeen 
door een forse urbanisering, op het Europese vasteland werden de meeste steden 
gekenmerkt door stagnatie of achteruitgang tot het midden van de eeuw en pas daarna 
door een bescheidenere opleving.5  

De evolutie van de Brugse bevolkingscijfers ligt in lijn met de algemene Zuid-
Nederlandse evolutie (Figuur 2.1). De urbanisatiegraad was van oudsher groot, maar 
door de ontwikkeling van de linnennijverheid op het omringende platteland was de 
aantrekkingskracht van de stad in de eerste helft van de achttiende eeuw nagenoeg 
verdwenen. Brugge liep net als de andere Zuid-Nederlandse steden “leeg”.6 Het tij 
keerde na de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) toen de Zuidelijke Nederlanden 
de snelst urbaniserende regio op het Europese vasteland werden.7 Het bewind van Maria 
Theresia (1748-1780) bracht vrede en voorspoed, maar de belangrijkste stimulansen 
voor de nieuwe urbaniseringsgolf waren de rurale bevolkingsgroei en de agrarische 
ontwikkelingen.8 Zoals elders was stedelijke bevolkingsgroei enkel mogelijk door 
 
                                                        
2 J. De Vries, European urbanization 1500-1800, Londen, Methuen, 1984, 270-275. Voor Parijs heb ik niet het cijfer 
van 1800 genomen dat De Vries opgeeft omdat de bevolking na de Franse Revolutie plotseling drastisch 
verminderde. Ik nam het bevolkingsaantal in 1789: P. Clark, European cities and towns: 400-2000, New York, 
Oxford University Press, 2009, 124. 
3 De inwonersaantallen variëren naargelang de studie. De cijfers van De Vries zijn lager dan deze van Pluskota. 
Zij vermeldt dat beide steden 80 tot 85.000 inwoners telden : M. Pluskota, Prostitution and social control in 
eighteenth-century ports, Londen, Routledge, 2016, 6. 
4 Amsterdam kende een stagnatie in de achttiende eeuw, maar de studie van Van de Pol gaat die (gedeeltelijk) 
vooraf. Ze bestudeerde de periode tussen 1650 en 1750, d.w.z. het hoogtepunt van de Hollandse gouden eeuw 
en de periode nadien. 
5 P. Clark, European cities and towns, 120-133. 
6 H. Deneweth, “Een demografische knoop ontward? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd”, 40-
41. 
7 P. Clark, European cities and towns, 124. 
8 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de revolutietijd (1780-1794), 
Brussel, Pro Civitate, 1972, 16-17. B. Blondé, I. Van Damme, en P. Clark, “Early modern Europe: 1500-1800”, in 
The Oxford handbook of cities in world history, Oxford, Oxford University Press, 2013, 248. I. Devos, “De 
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immigratie. Door de (nog steeds) hoge mortaliteit in steden was inwijking noodzakelijk 
om de populatie te laten stijgen en zelfs om het inwonersaantal op peil te houden.9 
Volgens Anne Winter telde een vroegmoderne stad met een stabiel inwonersaantal 
ongeveer 30% immigranten en in snel groeiende steden zoals de genoemde groot- en 
havensteden bestond de bevolking zelfs overwegend uit migranten.10  
 

Figuur 2.1 Evolutie van het aantal inwoners in de Zuid-Nederlandse steden, 1700-1800 

 
 Bron: Data beschikbaar via Ugent, Quetelet Center voor Kwantitatief Historisch Onderzoek, Stream dataset;  

H. Deneweth, “Een demografische knoop ontward?”, 29; S. Vrielinck, De territioriale indeling van België,  
1680-1740; J. De Vries, European urbanization, 272. 

 

Hoewel het patroon in Brugge niet anders was dan in de andere Zuid-Nederlandse 
steden, was de bevolkingsgroei er iets minder uitgesproken dan elders. De groei in de 
tweede helft van de achttiende eeuw beperkte zich tot 21%, terwijl deze in Gent, Brussel 

 
                                                                                                                                                                             
bevolkingsevolutie”, in Vermeir (R.). Een inleiding tot de geschiedenis van de vroegmoderne tijd, Wommelgem, Van 
In, 2008, 172-178. 
9 P. Clark, “Introduction. Metropolitan cities and their hinterlands in early modern Europe”, in Aerts (E.) en 
Clark (P.). Metropolitan cities and their hinterlands in early modern Europe, Leuven, Leuven University Press, 1990, 
6; B. De Munck en A. Winter, “Regulating migration in early modern cities: an introduction”, in De Munck (B.) 
en Winter (A.). Gated communities? Regulating migration in early modern cities, Farnham, Ashgate, 2012, 1-2.  
10 A. Winter, “Population and migration”, in Clark (P.). The Oxford handbook of cities in world history, Oxford, 
Oxford University Press, 2013, 404. 
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en Antwerpen rond de 30% bedroeg en in Oostende zelfs 150%.11 Bovendien was de 
bevolkingsgroei op het platteland rond Brugge veel groter dan deze in de stad. In de 
streek ten zuiden van Brugge steeg de bevolking in de tweede helft van de achttiende 
eeuw met 50%.12 Brugge trok dus wel immigranten aan, maar niet zo veel als de andere 
Vlaamse en Brabantse steden, laat staan als Londen of Bristol. In Parijs arriveerden ieder 
jaar 7.000 tot 14.000 migranten.13 Cijfergegevens over migratie zijn in het algemeen 
moeilijk te bekomen, maar uit de huwelijksakten van de vroege registers van de 
burgerlijke stand (1800-1830) weten we dat slechts 26% van de Brugse bruiden en 
bruidegoms bij hun eerste huwelijk niet afkomstig was uit Brugge. In Gent bedroeg dit 
aantal 42%.14 De verklaring voor de afwijkende Brugse migratiepatronen is tweevoudig.  

Ten eerste bood een groot deel van het platteland voldoende overlevingsopties. In de 
zandregio van het Brugse Vrije, voornamelijk ten Zuiden van Brugge, was de proto-
industrie goed uitgebouwd. Ten tweede ondervond Brugge ook concurrentie van andere 
steden. Vooral vanuit het poldergebied tussen Brugge en de Noordzee vertrokken 
jongvolwassenen naar de stad, maar ze kozen niet allemaal voor Brugge.15 In de sterk 
geürbaniseerde Zuidelijke Nederlanden was de afstand tussen steden betrekkelijk klein 
en in een straal van amper 50 kilometer rond Brugge waren er naast enkele kleine 
steden zoals Tielt, Roeselare en Kortrijk ook nog twee grote aantrekkelijke steden: Gent 
en Oostende. Terwijl de eerste stad zich aan het eind van de achttiende eeuw ontpopte 
tot een voorloper in de industrialisering, transformeerde de tweede stad op korte tijd in 

 
                                                        
11 Zie voor een vergelijking tussen Brugge en de overige steden in de lange termijn ook: H. Deneweth, “Een 
demografische knoop ontward? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd”, 44. Hoewel Oostende 
niet tot de grootste steden van de Zuidelijke Nederlanden hoorde, heb ik de stad in de vergelijking 
opgenomen. Ik deed dit omdat de stad in de achttiende eeuw wel erg snel groeide en door de beperkte afstand 
tot Brugge een concurrent was voor deze stad. In het huidige West-Vlaanderen waren er voor het overige 
geen steden met een dergelijke dynamiek. 
12 C. Vandenbroeke, Hoe rijk was arm Vlaanderen? Vlaanderen in de late 18de eeuw, een vergelijkend overzicht, Brugge, 
Van de Wiele, 1995, 22. 
13 P. Clark, “Introduction. Metropolitan cities and their hinterlands in early modern Europe”, 6. 
14 De berekening voor Brugge is verricht op basis van de databank van de vrijwilligers (n : 13605): zie 
Hoofdstuk 1. De berekening werd gemaakt voor de jaren 1800-1830 omdat voor deze periode vergeleken kon 
worden met Gent : J.-M. Van der Auwermeulen, Sociale politiek te Gent en te Brugge in de 18e eeuw: een poging tot 
disciplinering van de lagere klassen, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1984. 
15 Sofie De Langhe bestudeerde de migratiepatronen van ongehuwde vrouwen en stelde vast dat er vooral 
plattelandsmigratie was. Vrouwen die naar de stad trokken waren meestal afkomstig uit de polderregio. Ze 
trokken ofwel naar Gent, of naar Brugge. Nele Zwaenepoel noemde geen bestemmingen, maar stelde wel dat 
migranten uit het Vrije naar verdere gebieden trokken omdat Brugge weinig vooruitzichten bood. Naar 
immigratie in Oostende is (wellicht door de archiefproblemen) weinig onderzoek verricht, maar de evolutie 
van het bevolkingscijfer spreekt wel boekdelen. De afstand tussen het poldergebied en Oostende is bovendien 
erg klein. Zie: S. De Langhe, “Rural single female migrants in early-nineteenth-century Bruges: an exception to 
the rules?”, in Journal of urban history, 42 (2016), 1. N. Zwaenepoel, Het Brugse Vrije anno 1748 : socio-demografische 
analyse van een rurale samenleving medio achttiende eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 2005.  
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een internationale havenstad.16 Hoewel de kuststad klein bleef in vergelijking met Gent 
en Brugge, verdubbelde Oostende in omvang tijdens de tweede helft van de achttiende 
eeuw. De populatie steeg er van 4.000 naar 10.000.17  

2 .2  Een periode van relatieve economische bloei  

De bevolkingscijfers weerspiegelen uiteraard economische evoluties. De 
urbaniseringsgolf in de tweede helft van de achttiende eeuw was zoals vermeld niet 
enkel het gevolg van de rurale bevolkingsgroei, het was ook een periode van stedelijke 
welvaart. Dat de bevolkingsgroei in Brugge in vergelijking met andere steden beperkt 
bleef, geeft echter aan dat de bloei er minder uitgesproken was dan elders. Dit geldt 
zeker voor de metropolen en havensteden waarvoor prostitutie goed bestudeerd is, 
maar het geldt ook voor steden dichterbij.  

De tweede helft van de achttiende eeuw was in de Zuidelijke Nederlanden in het 
algemeen een tijd van hoogconjunctuur. Hiervoor zijn verschillende redenen 
aanwijsbaar waaronder de toenemende binnenlandse vraag, de lage lonen en de 
politieke omstandigheden de belangrijkste zijn.18 Tussen de Oostenrijkse 
successieoorlog (1740-1748) en de Brabantse omwenteling (1789-1790) bleven de 
Zuidelijke Nederlanden niet alleen bespaard van oorlogsgeweld, door hun neutrale 
houding in de Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784) – een conflict waarin zowel 
Engeland, Frankrijk als de Republiek betrokken waren – konden ze op dat moment ook 
profiteren van een bevoorrechte internationale handelspositie. Ook het Habsburgse 
beleid was belangrijk. Maria Theresia (1748-1780) en Jozef II (1780-1790) stimuleerden 
de economie door de in- en uitvoertarieven aan te passen, nieuwe nijverheden aan te 
moedigen en door grote infrastructuurverbeteringen. Het transport over waterwegen 

 
                                                        
16 Uiteraard was er in het begin van de achttiende eeuw ook reeds een periode van internationale 
havenactiviteiten geweest, maar na het teloorgaan van de Oostendse compagnie in 1731 was Oostende terug 
een gewoon kuststadje geworden. 
17 Data beschikbaar via Ugent, Quetelet Center voor Kwantitatief Historisch Onderzoek, Stream dataset: J. 
Mertens, “Het haardgeld te Oostende in 1533. Zijn inwoners en sociale stratificatie”, in Ostendiana, (1975), 2, 
44-45. Zie voor het cijfer van 1800: S. Vrielinck, De territoriale indeling van België (1795-1963), 1740. Zie in het 
algemeen over de bevolking en de economische ontwikkeling in Oostende ook: M. Serruys, Oostende en de 
Oostendse compagnie : het economisch effect van koloniale zeehandel op een Zuid-Nederlandse havenstad tussen de 
Spaanse en de Oostenrijkse successieoorlog (1713-1745), Leuven (onuitgegeven masterverhandeling KU Leuven), 
1999, 332.  
18 A. Coenen, Carriers of growth? International trade and economic development in the Austrian Netherlands, Leiden, 
Brill, 2015; C. Vandenbroeke, “The regional economy of Flanders and industrial modernization in the 
eighteenth century”, in Journal of European economic history, 16 (1987), 1. 
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werd verbeterd door de uitdieping van rivieren en kanalen en de toename van 
steenwegen was overweldigend. De totale lengte aan verharde wegen steeg van 681 
kilometer in 1750 tot 2223 kilometer in 1793.19 De Zuidelijke Nederlanden hadden op dat 
moment de best uitgeruste verkeersinfrastructuur van Europa.20  

Alle Zuid-Nederlandse steden profiteerden van deze ontwikkelingen, maar de mate 
waarin verschilde wel. Binnen Vlaanderen was Brugge niet de meest voortvarende stad. 
Door haar ligging aan de Noordzee kon Oostende maximaal profiteren van de 
internationale verwikkelingen. Terwijl de handelsactiviteiten van deze stad gestaag 
toenamen sinds de jaren zestig, zorgde de Zeeoorlog voor een ongeëvenaarde boom. Als 
vrijhaven kon Oostende op dat moment bijna de volledige handel van Duinkerke 
overnemen en in 1785 werd de Oostindiëvaart nieuw leven in geblazen.21 Gent had dan 
weer de grootste lijnwaadmarkt van het land en fungeerde als draaischijf in het 
transitverkeer tussen Frankrijk en de Republiek. Volgens Hilda Coppejans-Desmedt was 
het “meer dan ooit het economisch centrum van Vlaanderen”.22 Bovendien was Gent 
reeds in de achttiende eeuw een koploper in de industrialisering. Van een grootschalige 
industrialisering was dan nog wel geen sprake, de oprichting van suikerraffinaderijen 
en katoendrukkerijen getuigt van dynamisme.23 Toch mag het verschil tussen Oostende, 
Gent en Brugge niet overdreven worden.24 Ook Brugge kon een goede positie uitbouwen.  

Door enkele belangrijke infrastructuurwerken in en rond de stad slaagde Brugge erin 
om te profiteren van haar strategische ligging tussen Gent en Oostende. Tussen 1751 en 
1753 werden de Gentse vaart en enkele reien in de stad uitgediept en werd de Coupure 
gegraven. Hierdoor konden zeeschepen vanuit de Oostendse vaart makkelijker 
doorvaren naar Gent en dit dwars door de binnenstad.25 Brugge werd opnieuw een 
belangrijk centrum voor de binnenlandse handel, maar ook transitverkeer was er 
aanwezig.26 Naast de wegen werden ook de havenfaciliteiten aangepast aan de 
handelsdoelstellingen. In 1757 werden aan de havenkom grote pakhuizen gebouwd, een 

 
                                                        
19 G. Dejongh en Y. Seghers, “Een kleine natie in mutatie. De economische ontwikkeling van de Zuidelijke 
Nederlanden/België in de eeuw 1750-1850N”, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 114 (2001), 2, 189. 
20 H. Coppejans-Desmedt, “Op de breuk tussen oud en nieuw”, in Decavele (J.). Gent, apologie van een rebelse stad, 
Antwerpen, Mercatorfonds, 1989, 143. 
21 J. Parmentier, De maritieme handel en visserij in Oostende tijdens de achttiende eeuw : een prosopografische analyse 
van de internationale Oostendse handelswereld, 1700-1794, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 
2001. 
22 H. Coppejans-Desmedt, “Op de breuk tussen oud en nieuw”, 143. 
23 H. Coppejans-Desmedt, “Op de breuk tussen oud en nieuw”, 143-144. 
24 Uiteraard ontstond later wel een heel groot verschil tussen Gent en Brugge, maar dit situeert zich in de 
negentiende eeuw toen Gent industrialiseerde en Brugge niet. 
25 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, Tielt, Lannoo, 1982, 424-425; M. Ryckaert, Historische stedenatlas 
van België. Brugge, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, 124-125. L. Vandamme en J. D’hondt, “Op zoek naar een 
nieuwe bestemming, de 17de en 18de eeuw”, in Ryckaert (M.) en Vandewalle (A.). Brugge. De geschiedenis van 
een Europese stad, Tielt, Lannoo, 1999, 146. 
26 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 19. 
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aanzienlijk concurrentievoordeel want Oostende had op dat moment nog niet veel 
opslagcapaciteit. Het succes van Brugge in de daaropvolgende decennia kan afgeleid 
worden uit de stelselmatige uitbreiding van de stapelhuizen en het aantal schepen dat 
er aanmeerde.27 Tussen 1769 en 1779 meerden er jaarlijks 200 zeeschepen aan en dit 
aantal verdubbelde nog tijdens de Zeeoorlog.28 Na de Zeeoorlog nam het belang van 
Brugge als handelsstad echter snel af.29  

Uiteraard was het aantal handelaars en schippers dat in Brugge aanmeerde niet 
vergelijkbaar met dat in Amsterdam, Bristol of andere “prostitutiesteden”, maar dit 
neemt niet weg dat Brugge in de tweede helft van de achttiende eeuw en zeker in de 
periode tussen 1757 en 1784 gekenmerkt werd door een handelsdynamiek die een 
zekere aantrekkingskracht uitoefende. De bemanning van de aanmerende zee- en 
binnenschepen bleef dan wel niet zo lang als de schippers die in Amsterdam of Oostende 
terugkwamen van de lange omvaart, ze bleven op z’n minst één nacht. Er was dus wel 
wat circulatie. Bovendien was Brugge een vaste halteplaats voor handelaars en andere 
mensen die tussen Oostende en het binnenland reisden. Door het gebruik van 
trekschuiten of barges was het personenvervoer in de Zuidelijke Nederlanden goed 
ontwikkeld, maar toch nam de reis van Gent naar Oostende nog twee dagen in beslag.30 
Brugge fungeerde als een knooppunt in het bargesysteem. Het had drie dagelijkse 
verbindingen. Het stond in contact met Gent, Oostende en Sluis, verbindingen die heel 
wat mogelijkheden boden want vanuit Gent kon doorgereisd worden naar Antwerpen 
en Brussel, vanuit Oostende naar Duinkerke en de rest van Frankrijk en vanuit Sluis naar 
andere plaatsen in de Noordelijke Nederlanden.31 

In de nijverheidsontwikkeling waren de verschillen tussen Gent en Brugge nog niet 
zo groot als aan het begin van de negentiende eeuw. Omstreeks 1750 was de 
textielmarkt in Brugge nog belangrijker dan die in Gent en al veranderde dit in de 

 
                                                        
27 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, 436; J. Parmentier, “New horizons: the maritime expansion of 
Bruges in the 18th century”, in Gray (T.) en Parmentier (J.). Bruges and Zeebrugge : the city and the sea, Londen, 
Lloyd’s of London press, 1995, 122-123. 
28 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de revolutietijd (1780-1794), 21.  
29 J. Bassens, De openbare weldadigheid te Brugge 1776-1830 : een instrument in de sociale politiek van de Brugse elite, 
Gent (onuitgegeven masterverhandeling Universiteit Gent), 1987, 7-8 en 39. 
30 De trekschuit of barge was een boot die getrokken werd door paarden en vooral voor personentransport 
zorgde tussen steden. Het systeem bestond in de Zuidelijke Nederlanden al sinds het begin van de zestiende 
eeuw en werd in de loop van de volgende eeuwen verder uitgebouwd. Zie: J. Parmentier, “Barges for kings”, in 
Gray (T.) en Parmentier (J.). Bruges and Zeebrugge : the city and the sea, Londen, Lloyd’s of London press, 1995; J. 
De Vries, Barges and capitalism : passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839, Utrecht, HES, 1981. 
31 J. Parmentier, “Barges for kings”; J. Rozek, De barges tussen Brugge, Nieuwpoort en Duinkerke ( 17e-18e eeuw), Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling Universiteit Gent), 2007; J. De Vries, Barges and capitalism : passenger 
transportation in the Dutch economy, 1632-1839.  
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daaropvolgende decennia, Brugge hield stand.32 Het bleef een van de grootste 
textielcentra van het land.33 Wel maakte de sector structurele veranderingen door. De 
werkgelegenheid verminderde omdat de productie van saai (lichte draperie) en fustein 
(gemengde weefsels) teloorging en omdat de linnenindustrie die in de plaats kwam 
meer werk verschafte op het platteland dan in de stad. Brugge kon haar positie in de 
textielmarkt redden doordat het de eindbewerking deed van de uit het platteland 
aangevoerde halffabrikaten en omdat het een aanzienlijke reputatie opbouwde in het 
blauw en gestreept linnen. Bovendien bleef de stad cruciaal als verhandelingsplaats 
voor de textielproductie van het omliggende platteland.34 Al bleef het grootste deel van 
de sector corporatief of semi-corporatief georganiseerd, schaalvergrotingen waren er 
wel. Een ondernemende lakenverver had vanaf 1762 steeds 700 tot 800 personen in 
dienst.35 Tot slot ontstonden er in Brugge net als in Gent nieuwe nijverheidstakken zoals 
suikerraffinaderijen en zeepbedrijfjes, maar ze waren beperkt in omvang en impact.36  

2 .3  Stadsontwikkeling  

Het ontbreken van een stevige bevolkingsaanwas en de in relatief opzicht bescheiden 
conjunctuur betekent dat Brugge zich als stad op een andere manier ontwikkelde dan 
pakweg Londen of Nantes. Terwijl snel groeiende steden letterlijk uit hun muren 
barstten en de stadscentra van metropolen heraangelegd werden,37 veranderde het 
stedelijke landschap in Brugge nauwelijks. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
was er eigenlijk maar één noemenswaardige stadsaanpassing. Voor de aanleg van de 
Coupure (1751-1753) werden een aantal gronden onteigend en een aantal ongebruikte 
reien – de stedelijke waterlopen – gedempt.38 Voor het overige veranderde er niks. Het 
middeleeuwse stratenpatroon bleef behouden en er kwamen geen nieuwe woonbuurten. 
Brugge was in de achttiende eeuw nog exact even groot als aan het eind van de 

 
                                                        
32 J. Dambruyne, “De hiërarchie van de Vlaamse textielcentra (1500-1750): continuïteit of discontinuïteit?”, in 
De Zutter (J.), Charles (L.), en Capiteyn (A.). Qui valet ingenio. Liber amicorum aangeboden aan dr. Johan Decavele ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarchivaris van Gent, Gent, Stichting mens en kultuur, 1996. 
33 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, Westelijk Vlaanderen voor 1800 : konjunktuurverloop, 
organisatie en sociale verhoudingen, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 1974. L. Vandamme en 
J. D’hondt, “Op zoek naar een nieuwe bestemming, de 17de en 18de eeuw”, 152-153. 
34 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 567-574; H. Deneweth, “De twee gezichten van 
Brugge”, in Vermeersch (V.). Steden in Europa: Brugge, 2002, 119. 
35 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 43. 
36 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, 446.  
37 P. Clark, European cities and towns: 400-2000, 148 en 195-197. 
38 M. Ryckaert, Historische stedenatlas van België. Brugge, 120-127. 
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Middeleeuwen. De afstand van noord tot zuid en van oost tot west bedroeg 
respectievelijk drie en twee kilometer, een wandeling langs de vesten nam slechts 
anderhalf uur tijd in beslag.  

De landschappelijke continuïteit had zowel positieve als negatieve gevolgen. Het 
gebrek aan stedelijke expansie betekent dat de ontwrichtende karakteristieken die 
grootsteden in deze periode kenmerkten niet aanwezig waren in Brugge,39 maar het 
betekent ook dat Brugge verstoken bleef van vernieuwing en ouderwets aanvoelde. De 
stad maakte over het algemeen weinig indruk op buitenlandse bezoekers. Op een enkele 
uitzondering na noemden Engelse reizigers Brugge “dispiriting”, “not an agreeable 
place” en “in decay”.40 In 1791 schreef een reiziger dat Brugge “an irregular, old, ill built 
town” was, “the streets narrow and dirty, and the houses to appearance nearly allied to 
poverty and wretchedness.”41 Dit citaat toont aan dat Brugge niet transformeerde zoals 
Parijs, Londen en andere steden, maar gezien de bevolkingsexplosie in deze steden en 
hun voortrekkersrol in tal van zaken is dit misschien niet verwonderlijk. Brugge liep 
echter ook achter op andere Zuid-Nederlandse steden. Zo duurde het tot 1756 vooraleer 
er een “bescheiden” schouwburg de deuren opende, een halve eeuw na Brussel, 
Antwerpen en Gent.42 Brugge bleef gedurende de wintermaanden en ’s nachts ook een 
donkere stad. Terwijl overal in Europa en in Brussel, Antwerpen en Gent 
straatverlichting geïnstalleerd werd,43 gebeurde dit in Brugge – enkele individuele 
lantaarns nagelaten – pas in 1806.44 

Het stadsbeeld in Brugge werd dus niet bepaald door nieuwe gebouwen, en brede en 
verlichte straten, zelfs niet in het centrum. De reizigers die Brugge aandeden 
verbaasden zich vooral over de vele waterlopen en bruggen en over het enorme aantal 

 
                                                        
39 M. Pluskota, Prostitution in Bristol and Nantes, 1750-1815: a comparative study, Leicester (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling University of Leicester), 2011, 16. 
40 Ik consulteerde vijf reisverhalen. Drie waren ronduit negatief, één was neutraal en één was positief. Zie 
respectievelijk: An English gentleman, An entertaining tour, containing a variety of incidents and adventures, in a 
journey through part of Flanders, Germany & Holland, Londen, Symmonds, 1791, 14-20; C. Este, A journey in the year 
1793 through Flanders, Brabant, and Germany, to Switzerland, Londen, Debrett, 1795, 26-30; J. Marshall, Travels 
through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine, and Poland, in the years 1768, 1769, 
and 1770, Londen, Almon, 1773, 3-6; Anoniem, Flanders delineated or, a view of the Austrian and French Netherlands, 
UK, Newbery and Micklewright, 1745, 27-29; C. Cayley, A tour through Holland, Flanders, and part of France, Leeds, 
G. Wright, 1777, 76-79. 
41 An English gentleman, An entertaining tour, 14. 
42 L. Vandamme en J. D’hondt, “Op zoek naar een nieuwe bestemming, de 17de en 18de eeuw”, in Ryckaert (M.) 
en Vandewalle (A.). Brugge. De geschiedenis van een Europese stad, Tielt, Lannoo, 1999, 161. 
43 Voor een algemeen overzicht van de opkomst van straatverlichting en de situatie in de Zuidelijke 
Nederlanden, zie respectievelijk: C. Koslofsky, Evening’s empire : a history of the night in early modern Europe, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 131-140; A. Theerens, Op herbergbezoek te Brugge (1750–1850), 
Leuven (onuitgegeven masterverhandeling KU Leuven), 1981, 65; G. Elewaut, Herbergen in Gent, 1656-1795, Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling Universiteit Gent), 1985, 81. 
44 In 1783 werd één lantaarn geïnstalleerd in de Steenstraat. Wellicht zijn er nog andere individuele lantaarns 
geweest, maar ik heb geen exacte data meer gevonden. Zie A.J. Duclos, Bruges, histoires et souvenirs, Brugge, Van 
de Vyvere-Petyt, 1910 en A. Theerens, Op herbergbezoek te Brugge (1750–1850), 66. 
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kerken en kloosters. Hun verbazing was terecht. Brugge telde een zestigtal religieuze 
gebouwen. De geestelijken waren er uitzonderlijk goed vertegenwoordigd. Halverwege 
de achttiende eeuw waren er ongeveer 1.000: 150 priesters en 850 kloosterlingen, goed 
voor 3 tot 4 % van de bevolking.45  

Naast de waterwegen, bruggen en kloosters, werd het stadsbeeld echter ook bepaald 
door de kazernes en de haven, al werden deze door hun ligging aan de rand van de stad 
niet beschreven door de reizigers. In het noordoosten van de stad lagen twee kazernes, 
samen goed voor een garnizoen van 2.000 manschappen, en de haven lag in het 
Noorden, net buiten de stadspoort en aan het begin van de vaart naar Oostende.46 De 
soldaten- en schippersbuurten lagen in Sint-Anna en Sint-Gillis, parochies waar 
buitenlandse reizigers weinig te zoeken hadden. Er waren geen bezienswaardigheden 
en, hoewel er van een strikte sociale geografie nog geen sprake was, ging het om relatief 
arme buurten. Er woonden vooral textielarbeiders en werklozen, en een groot deel van 
de inwoners was er vrijgesteld van belastingen omwille van armoede. Met uitzondering 
van de Onze-Lieve-Vrouwe parochie was de concentratie aan armen elders in de stad 
een stuk kleiner, al betekent dit niet dat ze er afwezig waren.47 Deze korte schets van de 
sociale geografie toont reeds aan dat er verschillen waren tussen de rijken en armen. Ik 
licht dit onderwerp verder toe in de volgende paragraaf.  

2 .4  De sociale kloof 

Net als in andere steden was de sociale kloof in Brugge erg uitgesproken in de 
achttiende eeuw. Het merendeel van de bevolking had amper bezittingen, maar een 
minderheid leefde in rijkdom. De fiscale telling van 1748 demonstreert dit duidelijk 
(Tabel 2.1.). Terwijl 43% van de bevolking vrijgesteld was van belastingen omwille van 
 
                                                        
45 Volgens Cloet waren er in 1748 33 reguliere orden met 863 leden. Geirnaert en Van Damme vermeldden 
1.000 clerici in totaal en Van Damme en D’hondt 150 priesters. Zie: M. Cloet, Het bisdom Brugge, 170-172; N. 
Geirnaert en L. Vandamme, Brugge: een verhaal van 2000 jaar, Brugge, Stichting kunstboek, 1996, 93; L. 
Vandamme en J. D’hondt, “Op zoek naar een nieuwe bestemming”, 159. 
46 Van Walleghem vermeldde in 1787 2300 man voetvolk. In een recentere publicatie worden 1500 a 2000 
soldaten van het garnizoen van Vierset vermeld en doortrekkende troepen. Zie: J.V. Walleghem, 
Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1787, Brugge, Gemeentebestuur, 1982; I. 
Barremaecker, R. Bruynseraede, en L. Cherlet, Brugge garnizoensstad, Brugge, Vrienden Memoriaal Militaire 
Kapel, 2008. 
47 Denolf p. 206-230 ; Jan Denolf analyseerde de sociale geografie van Brugge a.d.h.v. de fiscale telling van 1748 
en hanteerde voor de indeling van de stad de oude zestendelen. Zelf heb ik de parochienamen gebruikt omdat 
deze verderop in mijn verhandeling nog aan bod komen, bv. om te bespreken in welke parochie de prostituees 
geboren waren. Zie J. Denolf, Brugge, 1748: een socio-demografische schets van een stedelijke samenleving rond het 
midden van de 18de eeuw., Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1981.  
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armoede en 32% van de bevolking de laagste aanslagvoet (70 stuiver) betaalde, 
vertegenwoordigde de hoogste fiscale klasse minder dan 1% van de bevolking. Hun 
aanslagvoet bedroeg 27 keer meer dan deze van de laagste klasse (1890 stuiver). 
Bovendien nam de sociale ongelijkheid in de decennia nadien nog toe. Wouter 
Ryckbosch demonstreerde dit aan de hand van de evolutie van de huurprijzen.48 En ook 
uit andere bronnen blijkt dat de sociale kloof toenam.  
 

Tabel 2.1 Verdeling van de Brugse huishoudens in de fiscale telling van 1748 

Fiscale klasse Aant. Huishoudens (%) Aanslagvoet 

 
(n: 7293) (in stuiver) 

1a 1 1890 
1b 2 1400 
1c 2 1160 
2 3 840 
3 6 560 
4 11 210 
5 32 70 
Fiscaal arm 43 0 

Totaal 100   
Bron: Denolf, Brugge, 1748, 152-153 

 
In de historiografie is er heel wat discussie over de evolutie van de levensstandaard 

aan het einde van de vroegmoderne tijd, en het verband tussen economische groei en 
sociale ongelijkheid. De meeste historici argumenteren dat de levensstandaard van het 
merendeel van de bevolking verslechterde en dat de proletarisering en polarisatie, 
zeker in de steden, toenam.49 Voor Brugge is het inderdaad duidelijk dat het vooral de 
handelaars, kooplui en ondernemers waren die profijt haalden uit de heroplevende 
handel en dat de werkende klassen en de armen niet in de vreugde deelden. De situatie 
voor de “gewone” man en vrouw verslechterde.50 Dit kan afgeleid worden uit drie zaken: 

 
                                                        
48 W. Ryckbosch, “Economic inequality and growth before the industrial revolution: the case of the Low 
Countries (fourteenth to nineteenth centuries)”, in European review of economic history, 20 (2016), 1, figuur 1. 
49 Voor een beknopte samenvatting van het debat, zie: W. Ryckbosch, “Early modern consumption history. 
Current challenges and future perspectives”, in BMGN - Low Countries historical review, 130 (2015), 1, 57-84. W. 
Ryckbosch, A consumer revolution under strain : consumption, wealth and status in eighteenth-century Aalst (Southern 
Netherlands), Antwerpen (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Antwerpen), 2012, 113-118. 
50 In feite bestaat er wel wat discussie over dit gegeven. De meeste auteurs, waaronder Lis en Soly, baseren zich 
op Vermaut om te stellen dat de situatie in Brugge uitgesproken negatief was en snel verslechterde. Andere 
auteurs, zoals Vanden Berghe en Vandamme en D’hondt zijn echter positiever. De analyse van Vermaut is 
immers enkel gebaseerd op de textielindustrie en niet op andere vormen van werkgelegenheid. Wellicht was 
de situatie wel degelijk niet zo negatief als Vermaut schetste. In de achttiende eeuw verschafte de handel en 
de kantindustrie wel degelijk nog werk. Zie  
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de vermindering aan werkgelegenheid in de traditionele textielsector, de daling van de 
koopkracht en de toename van het aantal ondersteunde armen.  

Zoals reeds vermeld verminderde de werkgelegenheid in de textielsector door het 
verdwijnen van de saai- en fusteinproductie. Brugge kon haar positie als textielstad dan 
wel handhaven door de snelle expansie van de linnenindustrie, de omschakeling 
gebeurde niet overnacht. Tabel 2.2. toont aan dat het totale aantal weefgetouwen 
relatief laag was tussen 1738 en 1768. Bovendien verschafte de linnenindustrie heel wat 
minder werk aan stedelingen omdat de voorbereidende werkzaamheden op het 
platteland gebeurden waar de productie goedkoper was.51 Het garen werd dus niet meer 
in Brugge gesponnen, maar het linnen werd er nog wel geweven, gebleekt en geverfd.52 
Aangezien vooral het spinnen erg arbeidsintensief was, was het verlies aan 
werkgelegenheid groot. Joseph Vermaut schatte dat één saaigetouw tien stedelijke 
arbeiders tewerkstelde, maar een linnengetouw nog maar vier.53 Tabel 2.2. toont de 
evolutie van het aantal weefgetouwen en arbeidskrachten tussen 1729 en 1815. In 
minder dan honderd jaar daalde het aantal textielwerkers (de kantwerksters niet 
meegerekend) van 22% van de totale bevolking (ouderen en kinderen inbegrepen) naar 
minder dan 10%. Wellicht beschadigde de shift in de textielmarkt de bestaansstrategie 
van meer dan de helft van de Brugse huishoudens.  
 

Tabel 2.2 Evolutie van het aantal werkkrachten in de textielsector, 1729-1800 (excl. kantwerk) 

 
Aantal weefgetouwen54 Geschatte aant. werkkrachten 

 
Linnen Fustein en saai Tot. Aant. % t.o.v. tot. bevolking 

1729 250 579 829 
6000 21-22 

1738 336 580 916 
1760 435 277 712 

3000 11-12,5 
1768 635 227 862 
1800 700 200 900 

 
<10 

Bron: Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 273-274 

 
Vermaut stelde daarom dat de kiemen van Brugges desastreuze ondergang in de 

negentiende eeuw al aanwezig waren in de achttiende eeuw.55 Toch bestaat er discussie 
over de mate waarin de shift tot langdurige werkloosheid leidde.56 Volgens Yvan 
 
                                                        
51 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 272-274. 
52 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 567-574; J.A. Van Houtte, De geschiedenis van 
Brugge, 445.  
53 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 274. 
54 In de linnengetouwen zijn ook de getouwen voor siameis vervat, en de fustein- en saaigetouwen zijn 
inclusief draperie en zeildoek. 
55 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 574. 
56 Zie voetnoot 50. 
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Vanden Berghe was de weerbots maar tijdelijk omdat er door de uitbouw en de bloei van 
de haven veel werkvolk nodig was. Hij stelde dat er in de jaren van de Zeeoorlog (1780-
1784) zelfs arbeidskrachten te kort waren.57 Bovendien is het duidelijk dat veel 
voormalige spinsters – het spinnen was in tegenstelling tot het weven een typisch 
vrouwelijke activiteit – in de kantsector aan de slag gingen.58 Beide opmerkingen zijn 
belangrijk, maar ze weerleggen de verarming van de bevolking niet. Ten eerste moet de 
impact van de shift in de korte termijn sowieso groot geweest zijn. In 1748 was een 
vijfde van alle Brugse huishoudhoofden en de helft van de vrouwelijke huishoudhoofden 
werkloos.59 Ten tweede was de bestaanszekerheid van dagloners lager dan deze van 
wevers of blekers. Het kan zijn dat er in sommige jaren en op sommige dagen veel werk 
was in de haven, maar wellicht hadden de dagloners ook werkloze dagen tussenin.    

Een tweede teken aan de wand is de evolutie van de koopkracht. Figuur 2.2. toont de 
evolutie van de prijzen voor levensmiddelen (tarwe, rogge, boter en eieren) tijdens de 
achttiende eeuw in Vlaanderen en Brabant.60 De grafiek toont duidelijk aan dat de 
prijzen tijdens de eerste helft van de eeuw daalden, maar dat ze stegen tijdens de 
tweede helft. Aan het eind van de eeuw bereikten ze een ongezien hoog peil. De grootste 
hausse in de prijzen trad weliswaar pas op in de jaren negentig, na de 
onderzoeksperiode dus, dit neemt niet weg dat de prijsstijgingen in de periode tussen 
1750 en 1790 ook al aanzienlijk waren. Halverwege de eeuw stonden de prijzen laag, 
maar veertig jaar later was dit niet meer zo. Specifiek voor Brugge weten we dat de 
tarweprijs tussen de jaren vijftig en tachtig gradueel steeg van 407 tot 483 stuiver.61 Dit 
staat gelijk aan een prijsstijging van 19%. De huishuren stegen nog sneller. Tussen 1750 
en 1775 stegen ze met 15% en tussen 1775 en 1795 met 42%. Ondanks de lagere 
immigratiegraad was de stijging in de Brugse huurprijzen bovendien een stuk forser dan 
deze in Gent (29%) en zeker dan deze in Antwerpen (18%).62 
 
 
                                                        
57 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 75. 
58 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland. 
59 De exacte waarden voor mannen en vrouwen kunnen niet gegeven worden omdat Denolf (146-147) en 
Deneweth tot andere resultaten komen. Sowieso is het duidelijk dat het om grote groepen gaat. Wellicht is de 
groep wel wat ruimer dan werklozen, maar het aandeel renteniers is wellicht klein want 84% van de 
huishoudhoofden zonder beroep behoorde tot de fiscaal armen. Zie J. Denolf, Brugge, 1748, 146-147; C. 
Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1987. 
60 Hoewel er voor Brugge veel prijzenreeksen beschikbaar zijn, geldt dit niet voor de achttiende eeuw. Voor 
deze periode zijn enkel de tarweprijzen beschikbaar, maar de evolutie daarvan is nagenoeg identiek met de 
tarwereeks in Figuur 2.2. Ik heb de Brugse reeks niet gebruikt voor deze grafiek omdat de reeks stopt in 1790 
terwijl de andere tarwereeks doorloopt tot 1800. 
61 Ik heb de tienjaarlijkse gemiddelden berekend aan de hand van de jaarlijkse gemiddelden van het Sint-
Donaaskapittel. Zie: A.E. Verhulst, “Prijzen van granen, boter en kaas te Brugge volgens de slag van het Sint-
Donaaskapittel (1348-1801)”, in: Craeybeckx (J.) en Verlinden (Ch.), Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen 
en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, De Tempel, 1959-1973, 41-43.  
62 E. Scholliers en C. Vandenbroeke, “Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden, 1480-1800”, in 
Blok (D.P.). Algemene geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980, 282. 



 

  85 

Figuur 2.2 Evolutie van de levensmiddelenprijzen in Vlaanderen en Brabant, 1700-1800 (indices) 

 
Bron: Indices berekend op de tienjaarlijkse gemiddelden op basis van: Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij 

een een historische en sociaal-economische synthese”, 164-166 

 
Hoewel deze prijsstijgingen enigszins gecompenseerd werden door de opkomst van 

de aardappel,63 is het duidelijk dat de levensduurte steeg tijdens de tweede helft van de 
achttiende eeuw en dit gold niet enkel voor wie geen werk had. De lonen volgden de 
prijzenevolutie immers niet. Terwijl prijsstijgingen in vroegere periodes nog enigszins 
gecompenseerd werden door hogere lonen, was dit tijdens de tweede helft van de 
achttiende eeuw niet het geval.64 Het dagelijkse loon van een knecht in de Brugse 
ambachtssector bedroeg continu twaalf tot zestien stuiver, dat van een ongeschoolde 
arbeider tien stuiver in de winter en twaalf in de zomer en dat van een kantwerkster 
varieerde naargelang de geklopte uren en de fijnheid van het werk meestal tussen vier 
en zeven stuiver.65 Door de concurrentie met het platteland gold voor de wevers zelfs 
het omgekeerde: hun lonen daalden. In theorie bleef hun sector corporatief 
georganiseerd, maar in de praktijk ontpopten enkele meesterwevers zich tot grote 

 
                                                        
63 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 73.  
64 Uit de loonevolutie voor Vlaanderen en Brabant blijkt dat het loon van metselaars-dienders en dagloners 
constant bleef. Zie C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische synthese, 
14de-20ste eeuw.”, in Devos (I.) en Lambrecht (T.). Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden. 
Verzamelde studies van Prof. dr. Chris Vandenbroeke, Gent, Academia Press, 2004, Oorspronkelijk verschenen in 
1988, 168-169. 
65 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 72. Vanden Berghe baseerde zich voornamelijk op gegevens 
van de Franse reiziger Derival. De ambachtslonen zijn gebaseerd op hallegeboden en keuren.  
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ondernemers met personeel in onderaanneming.66 In de jaren 1760 verdiende een wever 
nog tien tot twaalf stuiver, maar een paar decennia later was dit nog slechts acht tot 
tien stuiver. Een geschoolde wever verdiende op dat moment dus minder dan een 
dagloner.67  

In veel oudere onderzoeken wordt gesteld dat de verhouding tussen de lonen en 
prijzen zo fragiel was dat veel gezinnen en alleenstaanden, zelfs als ze werk hadden, niet 
rondkwamen.68 In de recentere literatuur zijn echter genuanceerdere opvattingen te 
vinden.69 Ook voor Brugge is het duidelijk dat de mogelijkheid om rond te komen 
afhankelijk was van verschillende factoren. Het minimumloon om de eindjes aan elkaar 
te knopen bedroeg drie tot vier stuiver per dag.70 Dit betekent dat het voor een individu 
mogelijk was om rond te komen met het loon van een dagloner of dat van een 
kantwerkster. De gegevens uit de armenbronnen bevestigen dit bovendien want wie 
ondersteuning kreeg verdiende minder dan drie stuiver per dag of had ook personen 
ten laste.71 Ook een gezin met een werkende vader en moeder en twee niet werkende 
kleine kinderen kon in principe rondkomen, maar veel overschot was er niet en het 
precaire evenwicht kon makkelijk omslaan. In eenoudergezinnen was overleven 
moeilijk en hetzelfde gold voor gezinnen waar een volwassene door de gezinssituatie, 
ziekte of werkloosheid niet (voltijds) kon werken. In een dergelijk klimaat hadden de 
hoger genoemde prijsstijgingen een grote impact. Terwijl het in gewone 
omstandigheden voor grote delen van de bevolking al moeilijk was om rond te komen, 
brak er tijdens acute crisissen gemakkelijk sociale onrust uit. Vooral in de periode 
tussen 1768 en 1787 waren er veel voedselrellen.72 Twee daarvan volgden kort na het 
beëindigen van de voor Brugge gunstige Zeeoorlog en waren dus zowel gerelateerd aan 
een toename van de werkloosheid als aan een stijging van de voedsel- en huurprijzen. 

Door de toenemende armoede waren er steeds meer gezinnen die niet meer 
zelfstandig in hun levensonderhoud konden voorzien en armenhulp nodig hadden om 
te overleven.73 De toename van het aantal ondersteunde gezinnen is de derde reden om 
aan te nemen dat de leefomstandigheden van de Brugse bevolking tijdens de tweede 
 
                                                        
66 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 491-496 en 502. Deze evolutie is niet enkel geldig 
voor Brugge: C. Lis en H. Soly, “Different paths of development: capitalism in the Northern and Southern 
Netherlands during the late middle ages and early modern period”, in Review, 20 (1997), 2. 
67 J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, 525-526. 
68 Zie voor Brugge bv. C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, 107-109. 
69 Zie bv. E. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse 
textielnijverheid, 1581-1810, Amsterdam, Aksant, 2007, 311-312. 
70 Yvan Vanden Berghe schatte het minimumloon op vijf stuiver per dag, maar Deneweth schatte het slechts 
op de helft: Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 74; C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de 
achttiende eeuw, 106-108.  
71 C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw.  
72 Er waren rellen in 1768, 1771, 1775, 1784 en 1787: J.-M. Van der Auwermeulen, Sociale politiek te Gent en te 
Brugge in de 18e eeuw, 125.  
73 Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en traditionalisten, 71-76. 
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helft van de achttiende eeuw niet verbeterden. In 1748 zou 20% van de Brugse bevolking 
ondersteuning gekregen hebben van de armendissen en dit aantal steeg nog in de 
daaropvolgende decennia. In 1754 bedroeg het 25% en in 1775 zelfs 36 tot 46%.74 Deze 
aantallen liggen hoger dan elders in het land. In Antwerpen bedroeg het 7 tot 8% 
halverwege de eeuw en 13% in de jaren tachtig.75 De toename van het aantal 
ondersteunden hoeft uiteraard niet gerelateerd te zijn aan de levensomstandigheden, 
het kan ook een uiting zijn van een politieke mentaliteitswijziging ten aanzien van 
armen. Volgens Lis en Soly was dit echter niet het geval. Zij argumenteerden dat 
liefdadigheidsinstellingen net restrictiever werden in de achttiende eeuw en 
interpreteerden de stijging van het aantal ondersteunden dan ook als een rechtstreeks 
gevolg van de verslechterde omstandigheden.76 Het lijkt er met andere woorden sterk 
op dat de economische bloei die Brugge kenmerkte in de tweede helft van de achttiende 
eeuw een erg lelijke keerzijde had. De bloei bracht geen algemene welvaart, maar 
vergrootte de reeds bestaande sociale kloof. Brugge was in die zin niet anders dan 
andere achttiende eeuwse steden,77 maar de armoede steeg er wel sneller dan in de 
andere Zuid-Nederlandse steden.78  

2 .5  Een gesegregeerde arbeidsmarkt 

De situatie was moeilijk voor alle arbeiders, maar vrouwen hadden het nog harder te 
verduren dan mannen. Dit kan afgeleid worden uit twee zaken. Ten eerste berokkende 
de shift in de textielsector het meest schade aan de vrouwen omdat zij de 
voorbereidende werkzaamheden deden. Op de korte termijn resulteerde de afbouw van 
de saai- en fusteinindustrie wellicht in grote werkloosheid, maar aangezien er geen 
cijfers bestaan die de evolutie van de werkloosheid weergeven kan dit niet 
gedemonstreerd worden. We weten enkel dat 56% van alle vrouwelijke gezinshoofden in 

 
                                                        
74 C. Lis en H. Soly, Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, B. Schotte, Bestrijding van 
“quat gedragh” te Brugge in de 18de eeuw (1724-1774), . De procentuele verschillen zijn te weten aan een andere 
berekeningsmethode. De ondersteuning werd immers toegekend per huishouden. Lis en Soly rekenden aan 
vier personen per huishouden, Schotte aan minder. In Brugge was de gemiddelde huishoudgrootte inderdaad 
lager, maar niet onder de armen.   
75 C. Lis en H. Soly, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen, Standaard, 1986.  
76 C. Lis en H. Soly, “Armoede in de nieuwe tijden (tot omstreeks 1850)”, in De Mecheleer (L.). De armoede in onze 
gewesten van de middeleeuwen tot nu, Brussel, 1991, 47. 
77 P. Clark, European cities and towns: 400-2000. 
78 Volgens Lis en Soly was het verschil tussen Brugge en de overige steden erg groot: C. Lis en H. Soly, 
Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, 45-46.  
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1748 geen geregistreerd beroep had.79 Dit betekent niet dat al deze vrouwen werkloos 
waren, maar het duidt wellicht wel op een slechte economische positie. In de telling van 
1748 werd iedereen die armensteun ontving als arm geklasseerd, ook als de persoon wel 
een beroep had.80 Bovendien vertoonde de beroepenregistratie van vrouwen in het 
algemeen ernstige gebreken.81 Op de langere termijn resulteerde de shift niet zozeer in 
algemene werkloosheid, maar wel in de verdere inperking van de reeds beperkte 
arbeidsopties voor vrouwen.  

Vrouwen waren formeel uitgesloten van de meeste beroepen. Terwijl 57% van de 
Brugse ambachten en gilden het weduwerecht hanteerde waardoor weduwes het bedrijf 
van hun overleden echtgenoot mochten verderzetten, was slechts 16% van deze 
beroepsverenigingen algemeen toegankelijk voor vrouwen.82 In de praktijk was de 
uitsluiting van vrouwen nog uitgesprokener. Tabel 2.3. demonstreert dit. Aan de 
linkerzijde toont deze tabel de beroepssectoren waarin mannelijke en vrouwelijke 
huishoudhoofden actief waren in 1748 en aan de rechterzijde bevat de tabel de 
beroepssectoren van mannen en vrouwen in 1815.83 Terwijl mannen in verschillende 
sectoren goed vertegenwoordigd waren, werkten vrouwen bijna uitsluitend in de 
textielsector en de handel. Tabel 2.3. toont dus duidelijk aan dat de jobopties voor 
vrouwen beperkt waren. Als indicator voor de evolutie tussen 1748 en 1815 zijn de 
gegevens in deze tabel echter niet bruikbaar omdat er voor 1748 enkel data zijn voor de 
gezinshoofden terwijl de cijfers voor 1815 de totale actieve bevolking omvatten.84 
Daarnaast zijn er ook nog andere verschillen tussen de beide tellingen.85  

 
 
                                                        
79 Deneweth vermeldt 1320 niet-actieve vrouwelijke gezinshoofden (excl. de renteniersters). Dit betreft armen, 
disgenoten, bedelaars, arbeidsonbekwamen en mensen zonder beroep of zonder beroepsvermelding. Het 
totaal aantal vrouwelijke gezinshoofden bedroeg 2373 (excl. de religieuzen). Wel moet onderstreept worden 
dat dit cijfer niet representatief is voor alle Brugse vrouwen. Het gaat louter om de gezinshoofden. Zie 
Deneweth, C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, 73-74. Het totaal aandeel werkloze 
huishoudhoofden (mannen en vrouwen) in 1748 bedroeg volgens Denolf slechts 21% (1511 op 7292 
gezinshoofden): zie J. Denolf, Brugge, 1748, 114. 
80 S. De Langhe, Oude vrijsters: bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende-
begin negentiende eeuw, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2013, 51. 
81 I. Devos, S. De Langhe, en C. Matthys, “Lost in registration? Missing occupations of single women in the 
Bruges countryside, c.1814”, in History of the family, 19 (2014), 4, 469-488. 
82 C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, 59-72. 
83 In 1815 waren de gilden en ambachten reeds afgeschaft. 
84 De belangrijkste verschillen tussen de resultaten voor 1748 en 1815 zijn toe te schrijven aan dit gegeven. 
Omdat de eerste telling enkel gegevens bevat over personen die aan het hoofd stonden van een huishouden 
zijn er veel weduwes in vervat, vrouwen dus die meer opties hadden. Zo is het verschil in het aantal 
handelaars volledig toe te schrijven aan dit gegeven. In absolute aantallen was er immers geen verschil (198 
vs. 197). Omgekeerd is het ontbreken van dienstmeiden in 1748 toe te schrijven aan het feit dat meiden geen 
huishoudhoofd waren en dus per definitie ontbreken in deze telling. 
85 Sofie De Langhe vermeldt een belangrijk verschil in de notatie van armen en beroepslozen, maar in de tabel 
hier zijn enkel de gekende beroepsindicaties opgenomen en niet de zogezegd inactieve bevolking. S. De 
Langhe, Oude vrijsters: bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende-begin 
negentiende eeuw, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2013, 51-52. 
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Tabel 2.3 Beroepssectoren van de actieve bevolking in 1748 (enkel de huishoudhoofden) 
en 1815 (actieve bevolking), mannen en vrouwen (%) 

  Telling 1748 Telling 1815 

 
Actieve huishoudhoofden Actieve bevolking 

  Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
  (n: 4451) (n: 1053) (n: 7910) (n: 7571) 

Landbouw 5 1 4 0 
Nijverheden 

  
  

 Voeding 11 3 6 0 
Hout Bouw Metaal 13 1 11 0 
Textiel 15 53 20 65 
Kleding 8 9 9 11 
Andere 10 1 9 0 

Handel 9 19 7 3 
Transport 7 0 3 

 Administr. en vrije beroepen 11 6 6 0 
Dienstpersoneel 3 

 
1 14 

Dagloners 
  

22 4 
Renteniers 6 6 3 3 
Andere 3 2   

 Totaal 100 100 100 100 
Bron: Eigen berekeningen op basis van Denolf, Brugge, 1748, 114; Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge, 73-74; 

Deneweth in Bassens, De openbare weldadigheid te Brugge, 341-346; Van Loocke, Demografische kenmerken van een 

stedelijke populatie, 25-2686 

Toch is het duidelijk dat de arbeidsopties voor Brugse vrouwen in de loop van de 
achttiende eeuw nóg beperkter werden. Nadat de spinsector uit de stad verdween, bleef 
er immers maar één valabele beroepsoptie over: het kantwerk. De drastische 
vermindering van het aantal spinsters in het tweede kwart van de eeuw werd dus 

 
                                                        
86 Ik heb eigen berekeningen gemaakt omdat de categorieën in de verschillende studies niet overeenkomen en 
omdat Denolf geen aparte cijfers voor mannen en vrouwen geeft. Ik beschouw de cijfers van Deneweth als de 
betrouwbaarste omdat zij het beste aangeeft hoe ze de data verwerkt heeft en omdat haar cijfers het 
inwonersaantal het best evenaren (zie haar bronnenkritiek op p.12), maar zij geeft geen cijfers voor mannen. 
Ik heb de categorieën van Van Loocke gebruikt omdat die het makkelijkst in de andere studies terug te vinden 
zijn. Dit betekent wel dat de personen zonder beroep niet opgenomen zijn. Van Loocke geeft die immers niet 
weer. Deze laatste keuze is bovendien te verdedigen omdat sommige categorieën, bv. huisvrouwen, erg groot 
en nietszeggend zijn en de resultaten bijgevolg zouden vertekenen. Daarnaast zijn ook de religieuzen niet 
opgenomen. De totalen komen overeen met hetgeen Deneweth als de actieve populatie beschouwd 
vermeerderd met de renteniers. Voor de telling van 1815 zijn er veel verschillende verwerkingen beschikbaar. 
In de literatuur wordt meestal gebruik gemaakt van deze van De Belder en Jaspers, maar omdat zij aan een erg 
laag totaal komen (9886) heb ik deze niet gebruikt. Ik beschouw de gegevens van Van Loocke en Deneweth als 
betrouwbaarder. Voor de studie van De Belder, zie: J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling 
in West-Vlaanderen 1814-1815 : een socio-professionele en demografische analyse. Werkdocumenten 6, . 
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opgevangen door de uitbreiding van de kantsector.87 In Brugge werd kloskant of 
spellewerk vervaardigd.88 Terwijl het spellewerk aanvankelijk een tijdverdrijf was voor 
dames van stand, werd het in Brugge al sinds de zestiende eeuw beoefend door arme 
vrouwen die hun inkomen wilden aanvullen.89 Toch gebeurde dit pas in de zeventiende 
en achttiende eeuw op grote schaal. Het spellewerk vereiste erg fijne vaardigheden en 
kon dan ook niet beoefend worden zonder scholing. In de zeventiende eeuw werd het 
vak al aangeleerd aan weesmeisjes, maar het kantonderwijs groeide pas echt in de 
achttiende eeuw. In het midden van de achttiende eeuw werd er kantonderricht 
gegeven in meer dan vijftig religieuze instellingen, dis- en privéscholen.90 Om de 
verpaupering tegen te gaan werd massaal ingezet op de overdracht van de fijne 
kantvaardigheden. Het resultaat was duidelijk. In 1748 werkte reeds 45% van de actieve 
vrouwelijke gezinshoofden als kantwerkster – tegenover 6% als spinster – en in 1815 
werkte 64% van alle actieve vrouwen in het spellewerk.  

Hoewel de arbeidsopties voor vrouwen al beperkt waren vóór de achttiende eeuw, is 
het dus duidelijk dat de situatie in de achttiende eeuw nog verslechterde. Tabel 2.4. 
demonstreert de segregatie van de arbeidsmarkt in 1815.91 Terwijl 64% van de actieve 
vrouwelijke populatie kloste, werkte 11% als dienstmeid en 10% als naaister. In totaal 
was dus 84% van de vrouwen werkzaam in een van deze drie beroepen. Het verschil met 
de mannen is groot. De top drie van de meest voorkomende mannenberoepen (dagloner 
– wever – kleermaker) vertegenwoordigde slechts 43% van alle actieve mannen. Voor de 
top vijf en top tien gelden gelijkaardige verschillen. Maar liefst 97% van de Brugse 
vrouwen was actief in slechts tien beroepen terwijl dit bij de mannen maar 66% was. 
Bovendien was de overlap tussen de vrouwen- en mannenberoepen beperkt. Slechts 
drie “beroepen” kwamen zowel voor bij de mannen als de vrouwen: 
kleermaker/naaister, arbeider en rentenier. Hoewel een gesegmenteerde arbeidsmarkt 
eigen was aan de bestudeerde periode, is het duidelijk dat de Brugse situatie extremer 
was dan in veel andere plaatsen. In Antwerpen waren er bijvoorbeeld meer 
ambachtsvrouwen en hoewel kantwerkster ook daar het meest voorkomende 

 
                                                        
87 In 1738 waren er nog 2658 spinners. Dit moet dus op dat moment het meest voorkomende beroep geweest 
zijn. Tien jaar later, in 1748, waren er nog amper 61 vrouwelijke spinsters. Zie C. Deneweth, Vrouwenarbeid te 
Brugge in de achttiende eeuw, 75 en C. Lis en H. Soly, Disordered lives, 76. 
88 In de bronnen wordt uitsluitend over spellewerk gesproken. Ik gebruik kantwerk en spellewerk als synoniemen. 
89 J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge, 445. 
90 M. Bruggeman, Brugge en kant : een historisch overzicht, Brugge, Van de Wiele, 1985, 234; C. Deneweth, 
Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, 53-56. Voor jongens werd in dezelfde periode ingezet op de 
fabricatie van vissennetten: C. Lis en H. Soly, Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, 
72. 
91 Voor de telling van 1748 zijn de individuele beroepen niet beschikbaar. Deneweth werkte met categorieën 
en Denolf verwerkte de gegevens niet per geslacht.  
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vrouwenberoep was, was het overwicht van dit beroep er minder groot.92 Buiten de 
Zuidelijke Nederlanden waren vooral de spinsters erg talrijk, maar dit beroep was 
minder exclusief vrouwelijk dan dat van de kantwerksters.93  
 

Tabel 2.4 De tien meest voorkomende beroepen van de actieve bevolking  
(mannen en vrouwen) in 1815 (%) 

  Mannen (n: 7910) Vrouwen (n: 7571) 
  Beroep Aantal Top 3/5/10 Beroep Aantal Top 3/5/10 

1 Dagloner 19 
43 

53 

66 

Kantwerkster 64 
84 

91 

97 

2 Wever 13 Dienstmeid 11 

3 Kleermaker 11 Naaister 10 

4 Schoenmaker 6 
 

Dagloonster 4 
 5 Hovenier 4 

 
Rentenierster 3 

 6 Arbeider 3 
  

Arbeidster 2 
  7 Klerk 3 

  
Spinster 1 

  8 Rentenier 3 
  

Breister 1 
  9 Timmerman 2 

  
Handelaarster 1 

  10 Bakker 2 
  

Linnenverkoopster 0,3 
  Andere   34         3,3       

Totaal   100         100       
Bron: Van Loocke, Demografische kenmerken van een stedelijke populatie, 203-218; Bassens, De openbare weldadigheid 

te Brugge, 341-34694 

 
De tweede zaak waaruit kan afgeleid worden dat vrouwen het harder te verduren 

hadden dan mannen zijn hun systematisch lagere lonen en vaak ook slechtere 
werkomstandigheden. Ik heb eerder reeds vermeld dat de meeste kantwerksters vier tot 
zeven stuiver per dag verdienden, een bedrag dat heel wat lager ligt dan wat mannen 
verdienden. De lonen die ik noemde voor wevers, dagloners en ambachtsknechten 
varieerden tussen acht en zestien stuiver. Door de band genomen verdienden vrouwen 
dus ongeveer de helft van wat mannen betaald werden. Dit verschil is ook van 
toepassing op het dienstpersoneel. Omdat meiden en knechten een jaarloon kregen en 
een groot deel van hun loon in kost en inwoning vervat zat is het moeilijk om bedragen 
te noemen voor hen, maar het is duidelijk dat het loon van de eersten een stuk lager lag 

 
                                                        
92 Laura Van Aert toonde dit aan. Zie: S. De Langhe, Oude vrijsters: bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op 
het Brugse platteland, late achttiende-begin negentiende eeuw, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 
2013, 43-44; Zie daarnaast ook: C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, 84-85. 
93 E. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. 
94 Bassens nam in zijn bijlagen een bijlage van Deneweth op. Ik gebruikte deze bijlage omdat de bijlagen van 
Deneweth zelf verdwenen zijn. Van Loocke geeft enkel het totaal voor de mannen en vrouwen samen (wat 
betreft de individuele beroepsvermeldingen). Ik heb de vrouwen van Deneweth afgetrokken van deze 
aantallen. 
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dan dat van de tweeden. In het Brugse Vrije bedroeg het vrouwelijke dienstloon 
halverwege de achttiende eeuw ongeveer 75% van het mannelijke dienstloon.95 In 
Brugge verdiende een meid van alle werk ongeveer drie ponden groten Vlaams per 
jaar.96 Dat is 360 stuiver of nauwelijks één stuiver per dag. Uiteraard kwamen kost en 
inwoon daarbovenop, maar het is duidelijk dat hun loon laag bleef. Volgens Carmen 
Sarasúa maakte inwoning ongeveer drie vierde uit van een meidenloon.97 Dit maakt dat 
het loon van Brugse meiden ongeveer vier stuiver per dag bedroeg. 

De ondergeschiktheid van vrouwenwerk blijkt ook uit de taakverdelingen tussen 
mannen en vrouwen. Het is geen toeval dat de voorbereidende werkzaamheden in de 
traditionele textielsector toebehoorden aan vrouwen en kinderen terwijl de mannen de 
afwerkende taken voor hun rekening namen. In de kledingsector geldt een gelijkaardig 
verschil tussen de naaisters en kleermakers.98 Het werk van de vele kantwerksters of 
spellewerksters was in het algemeen erg laag aangeschreven. Dit blijkt onder andere uit 
de manier waarop het georganiseerd was. In tegenstelling tot de meeste mannen, 
werkten de spellewerksters niet buitenshuis of in een werkplaats. Ze werkten thuis en 
combineerden hun kantwerk met huishoudelijke taken. Meestal klosten ze op straat, net 
voor hun huis, omdat er buiten meer licht was.   

Vrouwenwerk werd als bijkomstig gezien. Het loon van vrouwen diende ter 
aanvulling op het loon van mannen. In een gezin met een werkend echtpaar leidde de 
lage remuneratie van vrouwen daarom niet meteen tot problemen. Zoals eerder 
vermeld konden zij rondkomen. De grootste problemen situeerden zich onder de 
alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste. Het is geen toeval dat weduwes erg 
prominent waren onder de bedeelden.99 In 1748 kreeg 30% van de vrouwelijke 
verweduwde gezinshoofden in Brugge armensteun.100 Dergelijke vrouwen waren niet 
alleen kwetsbaar omdat hun huishouden het loon van een man ontbeerde, maar ook 
omdat ze met arbeid minder konden verdienen dan vrouwen zonder kinderen. 
Kantwerksters en andere textielarbeiders werkten immers tegen stuklonen. Wie meer 
tijd moest besteden aan kinderzorg en huishoudelijke taken, kon minder spellewerken 
 
                                                        
95 S. De Langhe, Oude vrijsters, 145; Zie voor de internationale situatie: C. Sarasúa, “Were servants paid 
according to their productivity?”, in Fauve-Chamoux (A.). Domestic service and the formation of European identity : 
understanding the globalization of domestic work, 16th-21st centuries, Bern, Peter Lang, 2004, 524. 
96 Dit is het standaardbedrag dat genoemd werd in de rechtszaken van vrouwen die beweerden dat ze als 
dienstmeid tewerkgesteld waren. Twee voorbeelden uit een lange reeks: Berteloot, Van Hautegem.  
97 Sarasua 525 
98 De textielsector omvat de meer primaire verwerkingsstadia van textiel of kleding (zoals spinnen en weven), 
alsook de meest repetitieve werkzaamheden (zoals spinnen, weven en kantwerk). De kledingsector 
daarentegen betreft de afwerkende stadia zoals naaien, breien en kleermaken. Ik heb dit onderscheid 
gehandhaafd omdat het in de Belgische historiografie algemeen gebruikt wordt. Zie de gebruikte 
beroepscategoriën in: J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen.    
99 A. Schmidt, ““Ontbloot van alle winsten?” Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in 
Holland, 1600-1800”, in Leidschrift, 23 (2008), 2. 
100 J. Denolf, Brugge, 1748, 74-75. 
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en verdiende dus minder. De meeste kantwerklonen varieerden, zoals eerder vermeld, 
tussen vier en zeven stuiver per dag. Wie slechts deeltijds kon spellewerken verdiende 
slechts vier stuiver per dag en soms ook minder. Vrouwen die ondersteund werden 
klosten slechts een tweetal stuiver per dag bij elkaar.101 Wie zeven stuiver per dag 
verdiende kon goed overleven, maar klopte wel erg lange en monotone dagen en dit zes 
dagen op zeven. Veel was dus afhankelijk van de burgerlijke staat en de woonvorm van 
de vrouw in kwestie, en die waren op het eerste zicht niet positief in Brugge. Het aantal 
ongehuwde en verweduwde vrouwen was er, net zoals in vele andere steden in deze 
periode, groot. In 1815 was 36% van alle Brugse vrouwen van twintig jaar of ouder 
ongehuwd en 9% was weduwe.102 In de volgende paragraaf verklaar ik die verhoudingen, 
maar relativeer ik de consequenties ervan ook.   

2 .6  Een gender(on)evenwicht 

Het aantal alleenstaande vrouwen was groot om twee redenen. Ten eerste werd Brugge 
gekenmerkt door een vrouwenoverschot. In 1784 bedroeg de sekseratio 85.103 Dit 
betekent dat er voor elke 100 vrouwen slechts 85 mannen waren. Op zich was het 
normaal dat er meer vrouwen dan mannen waren, maar een sekseratio van 85 kan niet 
enkel op basis van biologische gegevens verklaard worden.104 Dit betekent dat de 
migratiepatronen van mannen en vrouwen verschilden. Ofwel waren er 
bovengemiddeld veel vrouwen die immigreerden, ofwel waren er veel mannen die 
emigreerden. Een combinatie kan uiteraard ook en wellicht geldt dit voor Brugge.105 
Helemaal abnormaal was het genderevenwicht in Brugge echter niet. Steden 
kenmerkten zich in het algemeen door een vrouwelijk overwicht. In Amsterdam 
bedroeg de sekseratio in 1795 bijvoorbeeld 81.106 De Brugse genderverhouding was dus 

 
                                                        
101 C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, 108. 
102 Ik heb deze percentages berekend op basis van het bevolkingsoverzicht van De Belder. Er waren in totaal 
11886 vrouwen in Brugge die 20 jaar of ouder waren. 4233 onder hen waren ongehuwd en 1066 waren weduwe. 
Zie: J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815, 1392. 
103 R. Wall, “The composition of households in a population of 6 men to 10 women: south-east Bruges in 1814”, 
in Wall (R.), Laslett (P.), en Robin (J.), ed. Family forms in historic Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 
1983, 430. 
104 Er werden meer jongens geboren dan meisjes, maar de meisjes overleefden vaker de eerste levensjaren. Een 
sekseratio van 91 reflecteert een normale biologische genderverhouding. 
105 E. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen, 186-187; L. Van de Pol, Het Amsterdams Hoerdom. 
Prostitutie in de Zeventiende en Achtiende eeuw, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996, 107-109. 
106 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 107. Ik heb de waarde omgerekend naar de standaard uitdrukking.  
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onevenwichtig, maar niet uitzonderlijk.107 Toch is het duidelijk dat het onevenwicht het 
grootste was onder de twintigers, op huwelijksleeftijd dus.108 

Het aantal alleenstaande vrouwen was ten tweede ook groot door het restrictieve 
huwelijkspatroon dat deze periode kenmerkte. In de achttiende en negentiende eeuw 
werd er in grote delen van West-Europa heel laat getrouwd om economische redenen en 
huwde een groot deel van de bevolking nooit. In Brugge bedroeg de huwelijksleeftijd 
voor vrouwen aan het eind van de achttiende eeuw 26,8 jaar en deze voor mannen 27,9 
jaar.109 Ook het aandeel celibatairen was groot. Ongeveer een vijfde van de Brugse 
vrouwen en een tiende van de mannen trad nooit in het huwelijksbootje.110 Voor de 
decennia daaraan voorafgaand zijn er geen Brugse cijfers voorhanden, maar de 
gemiddelden voor andere Zuid-Nederlandse regio’s tonen voor die periode cijfers in 
dezelfde grootteorde, al trad wel een stijging in de huwelijksleeftijd op vanaf de jaren 
1780.111 Het is dus duidelijk dat Brugge – zeker onder de ongehuwden – gekenmerkt 
werd door een genderonevenwicht. Hoe belangrijk die vaststelling op zich ook is, er 
moeten twee kanttekeningen aan toegevoegd worden.  

Ten eerste is het zo dat de 2.000 soldaten die in Brugge in garnizoen lagen niet 
meegeteld zijn in de inwonersaantallen en door het grote aantal schippers in de drukke 
handelsjaren waren ook de passanten vooral mannen.112 Het is daarom duidelijk dat er – 
ondanks het “theoretische” genderonevenwicht – evenveel mannen als vrouwen 
rondliepen in de Brugse straten. Alleen had een groot deel van de mannen een apart 
profiel. Het ging om mannen die ongehuwd waren (of op z’n minst tijdelijk apart leefden 
van hun vrouw), maar niet “beschikbaar” waren op de huwelijksmarkt. Soldaten werden 

 
                                                        
107 Brugge is in de literatuur gekend als stad met een extreem genderonevenwicht. Die situatie was echter 
vooral typerend voor de negentiende eeuw. In de achttiende eeuw was er wel een onevenwicht, maar het was 
niet uitzonderlijk. Zie i.v.m. de uitzonderlijke situatie in het begin van de negentiende eeuw het werk van R. 
Wall en S. De Langhe. R. Wall stelde vast dat de sekseratio in 1814 maar liefst 74 bedroeg. Zie: R. Wall, “The 
composition of households in a population of 6 men to 10 women”; S. De Langhe, Oude vrijsters.  
108 In 1815 waren er onder de twintigers dubbel zoveel vrouwen als mannen in Brugge, maar een aantal 
decennia daarvoor moet de verhouding sowieso wat gematigder geweest zijn. Zie: R. Wall, “The composition 
of households in a population of 6 men to 10 women: south-east Bruges in 1814”, 428. 
109 Ik heb de gemiddelde huwelijksleeftijd berekend a.d.h.v. de access-databank van de vrijwilligers verbonden 
aan het RAB. De databank bevat 1019 huwelijken voor de periode 1796-1800. 925 daarvan waren eerste 
huwelijken. De huwelijksleeftijd was gekend voor 916 bruiden.  
110 Deze schatting is gebaseerd op de telling van 1815. Het minimum aantal nooit gehuwde vrouwen 
(ongehuwd +50 jaar) is 18% en het maximale 28%. Het verschil is te verklaren door de ongekenden. Zie J. De 
Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815, 1392-1393. Volgens Van 
Loocke bedroeg het aantal definitief celibatairen onder de vrouwen 27,3% en dat onder de mannen 13,2%. Zie 
E. Van Loocke, Demografische kenmerken van een stedelijke populatie in een transitiefase, 109. 
111 I. Devos, “Marriage and economic conditions since 1700: the Belgian case”, in Devos (I.) en Kennedy (L.), ed. 
Marriage and rural economy. Western Europe since 1400, Turnhout, Brepols, 1999, 108. 
112 Dat soldaten niet opgenomen zijn in volkstellingen kan afgeleid worden uit de geregistreerde beroepen.  
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geacht hun diensttijd uit te doen en in die periode niet te huwen,113 en schippers die 
tussen Gent en Oostende voeren waren maar kort in de stad. De vele soldaten en 
schippers beïnvloedden dus wel de manier waarop vrouwen en mannen met elkaar 
omgingen, maar niet de huwelijksmarkt.  

Ten tweede betekent het grote aantal ongehuwde en verweduwde vrouwen niet dat 
al deze vrouwen er alleen voor stonden. Wellicht woonde slechts 15 tot 30% van de 
Brugse ongehuwde vrouwen en 60 tot 70% van de weduwen zelfstandig.114 Voor de jonge 
ongehuwde vrouwen gold dat zij meestal nog in het ouderlijke huis woonden of dat zij 
ergens inwoonden als dienstmeid. Eerder heb ik vermeld dat 11% van de Brugse 
werkende vrouwen als dienstmeid actief was, maar onder de jonge twintigers was het 
aandeel meiden twee tot drie keer zo groot.115 Ook samenwoning kwam veel voor. Om de 
last van de huishuur te beperken woonden veel alleenstaanden als kostganger in bij 
anderen.116 Samenwoning kan uiteraard een strategie geweest zijn om het hoofd boven 
water te houden, maar we mogen evenmin vergeten dat het voor jonge ongehuwde 
vrouwen onfatsoenlijk was om zelfstandig te wonen.117 Het ouderlijke huis werd 
normaal pas verlaten bij een huwelijk, om te dienen of na het overlijden van de ouders. 
Hoewel het aantal single vrouwen groot was in Brugge, mogen we er dus niet vanuit 
gaan dat het aantal vrouwen dat er alleen voor stond ook zo groot was. Dit neemt echter 
niet weg dat zij die er wel alleen voor stonden moesten zien te overleven in moeilijke 
omstandigheden, zeker als ze kinderen hadden. De loongegevens toonden reeds aan dat 
dergelijke vrouwen het moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen en dat ze 
erg lange dagen klopten.   

De genderverhoudingen hadden dus economische gevolgen, maar ook de sociale en 
seksuele gevolgen mogen niet onderschat worden. De aanwezigheid van soldaten en 
 
                                                        
113 De rechtszaken bevatten daar voldoende informatie over. Zie bv. Charlotte Josephe Pouillon die zegt dat ze 
een relatie heeft met een militair, maar er niet mee mag trouwen door het verdrag van het regiment : RAB, 
FSB, TBO 119, Tychten, 649, 7, 1-3, 21 juli 1780. 
114 Dit is een eigen schatting op basis van het aantal ongehuwde en verweduwde vrouwen boven 15 en 20 jaar 
in 1815 (resp. 5749, 4233 en 1651) en het aantal type-huishoudens in 1748. In 1748 waren er 1057 alleenstaande 
vrouwen en 1066 weduwen die aan het hoofd stonden van een huishouden. Daarnaast waren er kinderen die 
in het huishouden van hun ouders woonden (10869), tafeliers in het huishouden van vreemden (2834) en 
dienstpersoneel (2082). De leeftijd en het geslacht van deze drie groepen is evenwel niet gekend. Zie: J. De 
Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815, 1392; J. Denolf, Brugge, 1748, 
57.  
115 In Reims (1802) was 29% van de vrouwen tussen 20 en 24 jaar dienstmeid: A. Fauve-Chamoux, “Pour une 
histoire européenne du service domestique à l’époque préindustrielle”, in Fauve-Chamoux (A.) en Fialova (L.), 
ed. Le phénomène de la domesticité en Europe, XVIe-XXe siècles. Acta Demographica, Praag, 1997, 62. Voor Brugge zijn 
er cijfers voorhanden in het werk van De Belder, maar ze zijn onbetrouwbaar want ze zijn niet hoger dan het 
aantal meiden in de totale bevolking: zie J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-
Vlaanderen 1814-1815, 1400. 
116 J. Denolf, Brugge, 1748. Dit kwam ook voor op het platteland. Zie i.v.m. clustering: S. De Langhe, Oude vrijsters: 
bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, 315.  
117 R.M. Karras, “Sex and the singlewoman”, in Bennett (J.) en Froide (A.M.). Singlewomen in the European past, 
1250-1800, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999. 
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schippers moet de vraag naar seksuele contacten aangewakkerd hebben, maar ook de 
late huwelijksleeftijd mag in dit verband niet vergeten worden. Chris Vandenbroeke 
noemde de periode tussen de puberteit en het huwelijk in deze context een 
“uitzichtloze periode van 10 à 20 jaar”.118 Door de late huwelijksleeftijd waren 
voorhuwelijkse seksuele contacten relatief aanvaard. Samen met de armoede en de 
huwelijksleeftijd steeg ook het aantal prenuptiaal verwekte en onwettig geboren 
kinderen. Het aantal eerstgeborenen dat voorhuwelijks verwekt was steeg in 
Vlaanderen van 8% in 1760 over 12% en 15% in 1770 en 1780 tot 22% in 1790. Het aantal 
onwettig geboren kinderen steeg ook, maar minder gradueel. Het schommelde tussen 
0,6 en 1,8%.119 Specifiek in Brugge steeg het aantal onwettige kinderen van 4% in de 
periode 1751-1780 tot 6% in 1781-1790.120 Het aantal onwettige kinderen lag in de stad 
traditioneel hoger dan op het platteland. Prenuptiale en onwettige kinderen kwamen 
vooral voor in de armste bevolkingsklassen. Zo telde de arme Sint-Anna parochie meer 
dan twee keer zoveel onwettige kinderen als de overige Brugse parochies.121 Toch zijn 
historici het erover eens dat prenuptiale en onwettige kinderen niet altijd een teken van 
marginaliteit zijn. In een verlovingsrelatie werden seksuele contacten getolereerd.122 
Seksuele contacten zonder huwelijksbeloften lagen echter moeilijker, zeker voor 
vrouwen. De dubbele standaard was alomtegenwoordig123 en kan prostitutie in de hand 
hebben gewerkt. Hedendaags onderzoek naar het aantal prostitutieklanten toont aan 
dat de vraag naar betaalde seks groter is in landen waar de maagdelijkheid van meisjes 
belangrijk is. In culturen waar ongehuwde vrouwen weinig of niet deelnemen aan 
vrijblijvende seksuele contacten zou meer dan de helft van de mannen in de loop van 
hun leven betalen voor seks.124  

 
                                                        
118 C. Vandenbroeke, “Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late 16e eeuw”, in Bijdragen tot 
de geschiedenis, 62 (1979), 3-4, 195. 
119 M.-C. Gyssels, “Het voorechtelijk seksueel gedrag in Vlaanderen (1700-1800)”, in Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis, 10 (1984), 78. Zie i.v.m. deze stijging naast dit artikel ook: S. De Langhe en M. Mechant, “Regionale 
verschillen in het leven van ongehuwde moeders op het platteland in de Zuidelijke Nederlanden, 1730-1846”, 
in Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 8 (2011), 1; C. Vandenbroeke, “Het seksueel gedrag der 
jongeren”. 
120 Dit is een eigen berekening op basis van het aantal onwettig geboren kinderen dat Van Parys telde en het 
totaal aantal geboren kinderen in dezelfde periode (access-databank vrijwilligers RAB). Zie: H. Van Parys, 
Onwettigen en vondelingen te Brugge (1649-1795) : een historisch- demografische studie, Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling UGent), 1991, 166. 
121 H. Van Parys, Onwettigen en vondelingen te Brugge, 81-89. 
122 S. De Langhe en M. Mechant, “Regionale verschillen in het leven van ongehuwde moeders”; C. Lis en H. Soly, 
Disordered lives , 49; C. Vandenbroeke, “Het seksueel gedrag der jongeren”. 
123 L. Gowing, Domestic dangers: women, words and sex in early modern London, Oxford, Clarendon Press, 1996. 
124 M. Bozon, “Définir la prostitution féminine, ou l’illusion du “plus vieux métier du monde””, in Prostitutions. 
Des représentations aveuglantes, Parijs, Flammarion, 2015, 14.  
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2 .7  Besluit  

Concluderend kunnen we stellen dat Brugge erg verschilde van de reeds bestudeerde 
metropolen en havensteden, maar ook dat er veel gelijkenissen waren met andere 
steden. De Reienstad was een heel stuk kleiner dan Londen, Bristol en de andere 
“prostitutiesteden” en kenmerkte zich door een compleet andere evolutie. Brugge was 
in de achttiende eeuw niet gekenmerkt door ongebreidelde groei. De stad trok zelfs erg 
weinig immigranten aan. In de tweede helft van de eeuw – een economische 
bloeiperiode – dikte de bevolking dan wel aan, de groei was kleiner dan in de rest van de 
Zuidelijke Nederlanden en het niveau van het begin van de eeuw werd niet geëvenaard. 
Dit betekent dat Brugge niet gekenmerkt werd door de ontwortelende processen die bij 
een snelle stedelijke ontwikkeling hoorden, maar ook dat de stad achterop hinkte inzake 
stadsontwikkeling. De eerste schouwburg verscheen er later dan elders en 
straatverlichting zou pas in de negentiende eeuw geïnstalleerd worden. Voor een 
nachtelijk beroep als prostitutie is dit niet onbelangrijk. Toch mag het verschil tussen 
Brugge en andere steden niet overdreven worden. In de Zuidelijke Nederlanden was er 
geen enkele stad die de vergelijking met Parijs, Londen of zelfs Bristol kon doorstaan en 
dit geldt voor de meeste Europese landen. In feite is prostitutie tot hiertoe vooral 
bestudeerd in steden die uitzonderlijk snel ontwikkelden. Commerciële seks kwam 
echter ook voor in plaatsen die niet of veel minder gekenmerkt waren door sociale 
ontworteling.  

In Brugge was er wel degelijk een voedingsbodem voor seksueel vertier tegen 
betaling. De Zuidelijke Nederlanden kenmerkten zich door intensieve interstedelijke 
contacten. Het handelstransport profiteerde van de verbeterde waterwegen en de 
nieuwe steenwegen, en het personentransport was door het bargesysteem uitzonderlijk 
goed ontwikkeld. Door zijn ligging tussen Gent en Oostende had Brugge een 
vooraanstaande positie in het dichte interstedelijke netwerk en hoewel de stad weinig 
gelukzoekers en blijvende migranten aantrok, moet de kortdurende mobiliteit er 
aanzienlijk geweest zijn. De vraag werd echter niet alleen aangewakkerd door 
doorreizende schippers en handelaars, de garnizoenssoldaten en ongehuwde mannen 
hadden wellicht een grotere impact. Brugge telde twee kazernes die samen goed waren 
voor 2.000 manschappen en het aantal ongehuwde Bruggelingen was wellicht nog 
groter. Bovendien telde de stad ook een uitzonderlijk hoog aantal clerici, al waren er 
aan hun celibataire levensstijl uiteraard andere verwachtingen gekoppeld.  

Ook aan de aanbodzijde waren er factoren die prostitutie in de hand kunnen gewerkt 
hebben. Er waren weinig migranten, maar de armoede onder de eigen bevolking was 
groot. Bovendien waren de lonen van vrouwen systematisch lager dan deze van 
mannen. Dit betekent dat vrouwen gemakkelijk in een afhankelijkheidspositie 
belandden en dat het leven moeilijk was voor de vrouwen die er alleen voor stonden of 
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onafhankelijk wilden zijn. Door het vrouwenoverschot was het aantal alleenstaande 
vrouwen in Brugge nog groter dan het aantal alleenstaande mannen. Ik heb dan wel 
geargumenteerd dat weinig vrouwen er helemaal alleen voorstonden en dat overleven 
voor de meesten mogelijk was, het is duidelijk dat de leefomstandigheden slecht waren 
en dat ze in de jaren 1780 verder verergerden. De afname van de arbeidsopties en de 
koopkracht, en de toename van het aantal ondersteunde armen demonstreerden dit. De 
kantsector verschafte werk, maar het was monotoon thuiswerk dat van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat gedaan moest worden om voldoende inkomsten te verwerven. 
Door de grote concurrentie konden de lonen immers laag gehouden worden. Bovendien 
was Brugge klein genoeg om dagelijks geconfronteerd te worden met de ontstellende 
verschillen in welvaart. De gigantische kloof met de zich verrijkende topklasse was 
pijnlijk zichtbaar.  

Alles samengenomen was er, ondanks Brugge’s beperkte omvang, dus wel degelijk 
een voedingsbodem voor prostitutie. Veel “bevorderende” factoren waren weliswaar 
niet alleen van toepassing op Brugge, net dit maakt de studie van Brugge zo interessant. 
Het grote aantal alleenstaanden, de armoede, de sociale kloof en de beperkte opties voor 
vrouwen waren algemene tijdskarakteristieken en dus kan Brugge als casestudie 
fungeren voor heel wat kleine, Europese steden. Brugge was in de achttiende eeuw een 
vrij typische kleine stad, maar dan wel één met uitzonderlijk goed bronnenmateriaal. In 
het volgende onderdeel van mijn proefschrift behandel ik de eerste onderzoeksvraag: de 
kenmerken van prostitutie in een kleine stad. Welke soorten prostitutie waren aanwezig 
in een kleine met soldaten, clerici en Bruggelingen gevulde stad? En: hoe werd de sector 
onder controle gehouden in een dergelijke stad? 
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Deel 2 

De kenmerken van prostitutie in Brugge
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Hoofdstuk 3   
Het beleid: de vervolging en bestraffing van 
prostitutie in eene wel gepoliceerde stadt 

In dit hoofdstuk – het eerste uit het top-down luik van mijn proefschrift – onderzoek ik 
het overheidsbeleid ten aanzien van prostitutie in Brugge in de achttiende eeuw. In de 
algemene inleiding en de bronnenbespreking zijn sommige facetten van het beleid 
reeds aan bod gekomen. Zo heb ik reeds vermeld dat prostitutie vervolgd werd, een vrij 
evident gegeven want mijn onderzoek is gebaseerd op rechtszaken. Ik heb er echter ook 
al op gewezen dat niet alle prostituees en koppelaars aangeklaagd werden. Uit het 
levensverhaal van de zussen Macqué – het relaas waarmee ik mijn proefschrift begon – 
bleek bijvoorbeeld dat de zussen maar in de gevangenis belandden door toedoen van 
hun broer en uit een ander voorbeeld kwam naar voor dat er bordeelhouders waren die 
al twintig jaar actief waren toen het gerecht ingreep.1 Ik onderzoek in dit hoofdstuk dan 
ook zowel uitingen van tolerantie als van repressie en ga op zoek naar de verklaring 
achter de verhouding tussen beide en de evolutie daarin.  

Het algemene doel van dit hoofdstuk is het beschrijven en verklaren van het 
prostitutiebeleid aan de hand van de wetgeving rond prostitutie, de vervolgingstrend, 
de arrestatieredenen en de bestraffingspolitiek. Dit doel is gerelateerd aan de twee 
centrale vragen uit mijn onderzoek. In de eerste plaats is het gerelateerd aan de vraag 
naar de algemene kenmerken van prostitutie in een kleine, Vlaamse stad. Door het 
Brugse beleid te vergelijken met de aanpak van prostitutie in de reeds bestudeerde 
groot- en havensteden (vooral Parijs, Londen, Amsterdam, Nantes en Bristol), onderzoek 
ik of de mate van repressie en tolerantie gerelateerd was aan de grootte en het profiel 
van de stad. Onrechtstreeks is het hoofdstuk echter ook gerelateerd aan de tweede 

 
                                                        
1 Strikt genomen was er tot aan de scheiding der machten geen sprake van het gerecht als instelling, maar 
omdat het taalkundig eenvoudiger is om naar het gerecht te verwijzen dan naar de schepenen die belast 
waren met gerechtelijke taken, gebruik ik deze term toch. In de vroegmoderne periode werden de 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht door één instelling waargenomen. Montesquieu geldt als de 
grondlegger voor de scheiding, maar het principe drong pas door na de Franse Revolutie.  
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centrale vraag: de oorzaken en gevolgen van prostitutie op het individuele niveau. Het 
perspectief van de prostituees onderzoek ik in dit hoofdstuk dan wel niet, het beleid 
vormt wel een belangrijk onderdeel van de in de levensloopanalyse belangrijke 
historische context. Uit de literatuur blijkt dat het prostitutiebeleid een grote impact heeft 
op de leef- en werkomstandigheden van vrouwen die seks aanbieden tegen betaling.2  

Wat weten we op dit moment over het prostitutiebeleid in West-Europa in de 
achttiende eeuw? Zoals eerder reeds aangehaald weten we dat prostitutie in de 
vroegmoderne tijd gecriminaliseerd was, maar ook dat dit niet betekent dat het naar de 
letter van de wet overal strafbaar was. In de praktijk werd prostitutie overal vervolgd, 
maar dit gebeurde niet overal en altijd in dezelfde mate. In het algemeen beklemtonen 
historici dat prostitutie steeds beschouwd is geweest als een noodzakelijk kwaad.3 Het is, 
enkele uitzonderlijk strenge periodes daargelaten, steeds in hoge mate getolereerd. In 
de meeste plaatsen lag de nadruk op de repressie van schandaal en overlast, al hebben 
verscheidene historici ook aangegeven dat de capaciteit van het politiekorps in de 
vroegmoderne tijd een belangrijke factor was. In het algemeen was de politie beter 
uitgerust op het Europese continent dan in Engeland.4  

Deze benadering – de visie op prostitutie als noodzakelijk kwaad en de 
criminalisering van bepaalde aspecten – veranderde niet in de achttiende eeuw, maar de 
ideeën over prostituees deden dit wel en samen met algemene evoluties in de 
strafpraktijk bracht dit wijzigingen teweeg in de manier waarop prostituees bestraft 
werden. Ze werden in toenemende mate opgesloten, ofwel in speciaal daarvoor 
voorziene instellingen ofwel in de meer algemene tucht- en correctiehuizen die in deze 
periode overal verschenen. De opsluitingen kwamen voor een deel voort uit het idee dat 
prostituees ijdel waren en getuchtigd en gecorrigeerd moesten worden, en voor een 
deel uit het nieuwe idee dat ze slachtoffers waren die gered en genezen konden worden. 
Tussen de verschillende ideeën over de vrouwen bestonden grote verschillen, maar in 
de praktijk waren de overlappingen groot en de verschillen tussen de instellingen klein.5  

 
                                                        
2 R. Frances, “Working and living conditions”, in Selling sex in the city. A global history of prostitution, 1600s-2000s, 
Leiden, Brill, 2017, 693-701. 
3 L. Van de Pol, “The history of policing prostitution in Amsterdam”, in Krabbendam (H.) en ten Napel (H.M.). 
Regulating morality. A comparison of the role of the state in mastering the mores in the Netherlands and the United States, 
Antwerpen, Maklu, 2000. 
4 Voor een uitzonderlijk strenge periode, zie bv. het effect van de Reformation of Manners Societies in Engeland. 
Zie: F. Dabhoiwala, Prostitution and police, c. 1660 - c. 1760, Oxford (onuitgegeven Doctoraatsverhandeling 
University of Oxford), 1995.In het algemeen was het beleid in Engeland echter niet streng, ten dele door de 
gebrekkige politiemacht. Zie hierover onder meer: C. Lis, “Een politieel-medische orde: de reglementering van 
de prostitutie in West-Europa, in het bijzonder te Antwerpen, tijdens de eerste helft van de 19de eeuw”, in 12de 
Internationaal colloquium Spa, 4-7 september 1984. Het openbaar initiatief van de gemeenten in België, 1795-1940. 
Handelingen., Brussel, Gemeentekrediet, 1984; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century 
ports, Londen, Routledge, 2016, 65-69. 
5 In verband met prostitutie, het slachtofferidee en gespecialiseerde instellingen, zie onder meer: T. 
Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
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Over het verband tussen de grootte van een stad en het beleid bestaat 
onduidelijkheid. Aan de ene kant lijkt de stadsomvang een grote invloed gehad te 
hebben. De meest repressieve episodes zijn immers te situeren in grootsteden. Dit is het 
duidelijkst als we de repressie bekijken op het nationale niveau. De repressie was groter 
in Amsterdam dan in Rotterdam en Leiden, intenser in Parijs dan in Nantes en 
Montpellier, en ook in Londen is de repressie op bepaalde momenten een stuk groter 
geweest dan in kleinere Engelse steden zoals Bristol.6 Aan de andere kant toont een blik 
op de lange termijn aan dat de grootte van de stad geen aanzienlijke invloed had. In het 
algemeen is het zo dat iedere stad – groot of klein – gekenmerkt is geweest door een 
sterk wisselende vervolgingspolitiek. De aanpak van prostitutie was nu eens streng en 
dan weer mild.7 Bovendien is er in de lange termijn geen eenvormige trend. Terwijl de 
vervolging in Parijs toenam in de loop van de achttiende eeuw, nam deze in Amsterdam 
en Londen af.8  

Het is dan ook moeilijk om een hypothese voorop te stellen over de evolutie van het 
Brugse beleid. In het algemeen kunnen we echter veronderstellen dat het beleid zoals 
elders gestoeld was op tolerantie en de bestrijding van schandaal. Bovendien kunnen we 
veronderstellen dat er een evolutie plaatsvond in de manier waarop prostituees 
bekeken en behandeld werden. Om te achterhalen of die hypothese klopt bestudeer ik 
de vervolgingstrend (3.2), de aanleidingen voor de arrestaties (3.3) en de 
bestraffingspolitiek (3.4). Om het beleid te doorgronden moeten de rechtszaken tegen 
prostituees en prostitutie-organisatoren dus van begin tot einde doorgelicht worden. 
Vóór ik het concrete vervolgingsbeleid analyseer, besteed ik echter eerst aandacht aan 
de meer formele kant van het beleid: de wetgeving (3.1). 

 
                                                                                                                                                                             
Londen, Longman, 1999, 184-190. In verband met de algemene evolutie van de strafpraktijken zie: C. Lis en H. 
Soly, Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, Cambridge, Polity Press, 1996; P. 
Spierenburg, The prison experience. Disciplinary institutions and their inmates in early modern Europe, New 
Brunswick, Rutgers University Press, 1991.  
6 G. Hébert, “Les “femmes de mauvaise vie” dans la communauté (Montpellier, 1713-1742)”, in Histoire Sociale, 
36 (2003), 72; M. van der Heijden, “Criminaliteit en sekse in 18e-eeuws Rotterdam: de verschillen tussen 
vrouwen- en mannencriminaliteit tussen 1700 en 1750”, in Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 21 (1995), 1; D.J. 
Noordam, “Uit armoede of door verleiding?”, in Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden 
in de achttiende eeuw, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1985; M. Pluskota, Prostitution in Bristol and Nantes, 1750-
1815: a comparative study, Leicester (onuitgegeven doctoraatsverhandeling University of Leicester), 2011, 78 en 
86; R. Trumbach, Sex and the gender revolution. Volume 1: heterosexuality and the third gender in enlightenment 
London, Chicago, University of Chicago press, 1998, 114; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de 
zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996, 196. 
7 Zie bv. L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. De fluctuaties gelden echter voor alle steden. 
8 Volgens Van de Pol was de trend in West-Europa eenvormig, maar dit klopt niet helemaal. Zo was er in Parijs, 
in tegenstelling tot in Amsterdam en Londen, een stijging in de vervolging: E.-M. Benabou, La prostitution et la 
police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin, 1987, 26-30; L. Van de Pol, Het Amsterdams 
hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, 200-201. 
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3 .1  De wetgeving 

Tot voor kort namen de meeste historici aan dat prostitutie in de zeventiende en 
achttiende eeuw overal in West-Europa strafbaar was,9 maar recente studies nuanceren 
dit. Marion Pluskota stelde dat commerciële seks in Engeland noch Frankrijk verboden 
was, maar dat het vervolgd kon worden via de wetten op landloperij, schandaal, 
ontuchthuizen en dergelijke meer.10 Over de Zuidelijke Nederlanden bestaat verwarring. 
Hoewel verschillende historici gesteld hebben dat prostitutie er strafbaar was, poneerde 
Elwin Hofman onlangs het tegendeel.11 De verwarring komt voort uit het gebrek aan een 
nationale wetgeving, maar dat die er niet was betekent nog niet dat commerciële seks 
overal legaal was. De regelgeving rond prostitutie werd immers op het lokale niveau 
bepaald.12 Bovendien was de vroegmoderne wetgeving complex omdat er verschillende 
bronnen van recht mogelijk waren en omdat niet alle rechtsnormen gedetailleerd te 
boek stonden. Sommige zaken waren goed geregeld, maar andere waren dat minder.13 
Dat prostitutie tot de laatste categorie behoorde toont in feite reeds aan dat de 
overheden moeite hadden met de regeling van het “oudste dilemma”.  

In Brugge was de wetgeving net zoals in de meeste andere steden vaag. Prostitutie 
werd vervolgd en – in tegenstelling tot in sommige andere steden – gebeurde dat wel 
degelijk onder de noemer van hoererij, maar de wetten zelf en vooral de chronologie 
ervan blijven onduidelijk. Net als andere historici heb ik voor de achttiende eeuw geen 
normatieve bronnen gevonden in Brugge. 14 De rechtszaken die ik bestudeerde tonen 

 
                                                        
9 K. Crawford, European sexualities, 1400-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 175. 
10 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 10. 
11 M.-S. Dupont-Bouchat, “Elkaar dwarsende blikken op de prostitutie in België (15de-20ste eeuw)”, in Devolder 
(K.). Van badhuis tot eroscentrum : prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen tot heden, Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 1995, 57-61; C. Lis en H. Soly, Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, 34-
35; E. Hofman, “Managing Stigma: Prostitutes and their Communities in the Southern Netherlands, 1750-
1800”, in Social history, 50 (2017). 
12 A. Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas Autrichiens durant la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, Brussel (onuitgegeven doctoraatsverhandeling ULB), 1964, 397. In Namen werd 
prostitutie bijvoorbeeld geregeld via politieordonnanties: S. Auspert, “La prostitution à Namur sous le régime 
français (1795-1813)”, in Auspert (S.), Bragard (P.), en Bruch (V.). Namur de la conquête française à Waterloo (1792-
1815). Armées, société, ordre public et urbanisme, Namen, Les Amis de la Citadelle de Namur, 2015. 
13 Manon van der Heijden stelt voor Holland dat het kenmerkend is voor de vroegmoderne tijd dat “de meeste 
misdrijven en straffen niet gedetailleerd waren vastgelegd in wetgeving”, maar hetzelfde geldt voor de 
Zuidelijke Nederlanden: M. van der Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800, 
Amsterdam, Prometheus, 2014, 142-143. 
14 Ik heb verschillende normatieve bronnen doorgenomen, maar geen concrete wet gevonden die prostitutie 
of de organisatie ervan verbood. Zie voor de bronnen die ik doornam paragraaf 1.4.1. in Hoofdstuk 1. Zie over 
het gebrek aan Brugse normatieve bronnen ook: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge in de 18de 
eeuw (1724-1774), Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1982, 193; A. Theerens, Op herbergbezoek te 
Brugge (1750–1850), Leuven (onuitgegeven masterverhandeling KU Leuven), 1981, 215. Algemene overzichten 
over de Zuidelijke Nederlanden geven evenmin duidelijkheid: J. Monballyu en N. Heeren, “Prostitutie en 
 



 

  105 

evenwel aan dat prostitutie als “strafbaar” beschouwd werd en dat er, op z’n minst voor 
bordeelhouden, een wetgeving bestond. Zo staat in het verluyd tegen Emanuel Goemaere 
en Isabelle Joos uit 1758 vermeld dat zij bordeel hadden gehouden “niet jegenstaende 
het so na de goddelijcke als wereldlijcke rechten hogelijck is verboden selfs op lijfstraffe 
bordeel te houden …”. In hetzelfde verluyd staat ook nog dat bordeelhouden “eene 
peste” was “onder het publicq, soo is sulcx niet lijdelijck in een stadt van rechte sonder 
condigne straf in exempel.”15 Dat bordeelhouden ook in de decennia daarop strafbaar 
bleef, blijkt uit het verhoor van Xaveria De Stabel uit 1780. Daarin stond dat “haer 
huyshouden (…) als eene publiq bordeel moet aensien worden, t’gonne strafbaer is soo 
volgens de placcaeten als de ordonnantie van de policie.”16  

De rechtszaken over prostitutie zelf tonen aan dat ook commerciële seks op zich 
strafbaar was, maar het is wel duidelijk dat de juridische context hiervoor vager was. De 
verwijzing naar wetten is minder expliciet. In het verluyd tegen Marie Anne Hendericx 
uit maart 1759 werden haar drie zaken ten laste gelegd:  

1) “Dat alhoewel sij is jonck, cloeck ende ghesont van lichaem, mitsgaeders in 
staete om met haeren handen den cost eerelick te connen winnen, sij liever 
gehadt heeft te loopen ende frequenteren met soldaeten van dit garnisoen tot 
sooverre dat zij in de maent january lestleden bij de selve soldaeten is 
bevonden gevonden in de herberghe het Swaentjen (…) dat sij daer teijnden 
dies is geleedt geworden buijtten dese stadt. 

2) Dat sij alhier wederom is gecommen sijnde om de hoere te spelen ende met 
soldaeten te frequenteren op den 21 deser betrapt is geweest in de militaire 
wacht bij de soldaeten (…). 

3)  Dat sulcke saecken niet alleen en strecken tot bederf van haeren ziele ende 
lichaem, nemaer oock dienen om de militairen te debaucheren waerdoor sij 
somwijlen worden aengelockt tot de desertie, soo hoogelicx bij de placcaeten 
verboden, sijnde niet lijdelijck in eene stadt van rechte sonder condigne 
straffe – ander in exempel”.  

Marie Anne werd dus vervolgd voor prostitutie, banbreuk en voor het mogelijke 
aanzetten van soldaten tot desertie, maar enkel het laatste – een feit dat vooralsnog niet 
van toepassing was – werd aan wetten of placcaeten gelinkt. Dit weerhield de schepenen 
er echter niet van om Marie Anne te veroordelen.17 In latere rechtszaken vond ik 
gelijkaardige zaken terug, maar zonder de soldatencontext. In het verhoor van 

 
                                                                                                                                                                             
vrouwenhandel in de nieuwe tijd”, in Devolder (K.). Van badhuis tot eroscentrum : prostitutie en vrouwenhandel van 
de middeleeuwen tot heden, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995; R. Van der Made, “La prostitution dans l’ancien 
droit belge”, in Revue de droit pénal et de criminologie, 29 (1949), 8, 763-773. 
15 SAB, Oud archief, 192, Verluydboeken, 219-220, 25 maart 1758. 
16 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 8, 20-22, 29 september 1780.  
17 SAB, Oud archief, 192, Verluydboeken, 229-330, 24 maart 1759. 
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Pieternelle Houf uit 1780 lezen we dat “sulcke gedeurige prostitutien ende verleijdingen 
besonderlyck in eene getrauwde vrauwe hoogelijckx strafbaer sijn” en in dat van Marie 
Barbara Haijletters uit 1785 stond dat “sij haer aldaer heeft gedraegen op eene 
strafbaere wijse, als gedient hebbende voor eene doghter van plaisier.”18  

Prostitutie was dus strafbaar op zich, maar was het des te meer voor vrouwen die met 
soldaten werkten en voor gehuwde vrouwen, en bordeelhouden was nog “hogelijcker 
verboden”. Sinds wanneer deze normen golden, is evenwel onduidelijk. Uit het 
handboek van Joos de Damhouder – hét standaardwerk in de vroegmoderne Zuid-
Nederlandse rechtsleer19 – kunnen we afleiden dat ze in overeenstemming zijn met het 
gewoonterecht uit de zestiende eeuw,20 maar uit andere bronnen blijkt dat er tussenin 
ook andere regels bestaan hebben. Zo voerde Brugge in het begin van de zeventiende 
eeuw een segregatiepolitiek. Prostitutie en bordeelhouden waren toen niet verboden, 
maar wel beperkt tot een specifiek gebied.21 In het begin van de achttiende eeuw waren 
er dan weer Vlaamse edicten die prostitutie aan soldaten expliciet strafbaar stelden.22 
Deze vaststellingen zijn interessant omdat ze aantonen dat de normatieve situatie in de 
vroegmoderne periode niet onveranderlijk was en de citaten uit de achttiende-eeuwse 
rechtszaken zijn dat vooral omdat ze demonstreren dat er gradaties bestonden in het 
oordeel over commerciële seks. Voor het overige is de wetgeving echter niet zo 
belangrijk voor deze studie. Het onderzoek over andere steden toont immers aan dat de 
normen weinig zeggen over het concrete beleid. In het vervolg van dit hoofdstuk spits 
ik me dan ook toe op het concrete beleid, te beginnen met de vervolgingstrend.  

 
                                                        
18 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 10, 11-13, 17 november 1780 (Pieternelle Houf); Tychten, 654, 4, 29-30, 24 mei 
1785 (Marie Barbara Haijletters). 
19 Joos de Damhouder was een Bruggeling, maar zijn overzicht van de rechtsregels was internationaal 
befaamd. Het werk is echter niet helemaal zijn verdienste want hij plagieerde een ongepubliceerde tekst van 
Filips Wielant, een andere rechtsgeleerde.  
20 Volgens het handboek van de Damhouder waren putierscepe, adulterie en fornicatie strafbaar. Prostitutie 
zelf staat er niet in vermeld, maar het kon dus vervolgd worden via de wetten rond overspel en seks buiten 
het huwelijk: J. de Damhouder, Practycke ende handbouck in criminele zaeken, verchiert met zommeghe schoone 
figuren en beilde ter materie dienede. Heruitg. en toegelicht door Jozef Dauwe en Jos Monballyu, Roeselare, Den 
Wijngaert, 1981, 144-156.  
21 Volgens een uittreksel uit het resolutieboek van 1624 werd toen besloten “alle de ghone houdende bordeel 
oft oneerlick huus binnen deser stede, te confineren ende doen verhuuzen buyten oude stadt naer de 
vuytcanten van de veste dezer stede binnen den circle daer toe te maken”: L. Gilliodts-Van Severen, Essais 
d’archéologie Brugeoise: Mémoriaux de Bruges. Recueil de textes et analyses de documents inédits ou peu connus, 
concernant l’état social de cette ville, du quinzième au dix-neuvième siècle, vol. 3, Brugge, De Plancke, 1920, 167. 
22 Volgens een “reglement voor de militaire” uit 1706 zouden “hoeren der militaire worden gegeesselt”: 
Jacobus Philippus De Wulf, Generalen index ofte substantieel kort-bondig begryp der materien begrepen in de vyf 
placcaert-boecken van Vlaenderen (1152-1763), Gent, 7 volumes, 1766-1767, 234.  
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3 .2  De vervolging in ci jfers 

In Brugge werden tussen 1750 en 1790 gemiddeld 8,9 prostituees en 2,4 organisatoren 
per jaar vervolgd. In tegenstelling tot wat de citaten uit de rechtszaken suggereren, ging 
de aandacht van het gerecht dus voornamelijk naar de prostituees en niet naar de 
organisatoren. In totaal namen de organisatoren slechts 21% van het totaal aantal 
vervolgingen in en in de tweede helft van de jaren tachtig (1785-1789) daalde hun 
aandeel zelfs tot 9%. Deze evolutie is opmerkelijk omdat het idee dat prostituees 
slachtoffers waren in de loop van de achttiende eeuw gegroeid zou zijn.23 Op dit 
onderwerp kom ik in het volgende hoofdstukonderdeel terug. Klanten kwamen in de 
Brugse rechtszaken zo goed als niet voor en als ze vervolgd werden was dit steeds om 
andere redenen. Meestal ging het om mannen die op verzoek van hun echtgenote 
gecolloqueerd waren omdat ze het huishoudelijk geld opdeden en een enkele keer ging 
het om agressie.24 Er was dus duidelijk een dubbele standaard geldig. Prostituees werden 
vervolgd omdat ze seks verkochten, maar hun klanten niet voor de aankoop ervan. 
Omdat het aantal klanten erg klein is, besteed ik er in dit hoofdstuk verder geen 
aandacht aan. Wat voorop staat is de vervolging van de prostituees en de organisatoren 
van prostitutie. Eerst belicht ik de evolutie in de lange en korte termijn, vervolgens 
vergelijk ik de Brugse cijfers met gegevens voor andere steden en uiteindelijk verklaar 
ik de Brugse trendbeweging.  

3 .2.1  Lange termijn 

Figuur 3.1 toont duidelijk aan dat de vervolgingscijfers sterk toenamen in de loop van de 
onderzoeksperiode. Het voortschrijdend gemiddelde van de arrestaties voor prostitutie 
en bordeelhouden samen toont aan dat de vervolging aanvankelijk schommelde, maar 
dat er vanaf de tweede helft van de jaren zeventig een forse stijging plaatsvond.25 
Terwijl er in de periode 1750-1775 gemiddeld 8,0 arrestaties per jaar waren, was dit in 
1776-1790 verdubbeld tot 17,1 per jaar. Bovendien toont onderzoek naar de zeventiende 
 
                                                        
23 Het slachtofferidee dat vandaag alomtegenwoordig is, ontstond in de achttiende eeuw. Historici zijn het 
daarover eens. Zie onder meer: T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 179-190; K. 
Norberg, “The body of the prostitute. Medieval to modern”, in Toulalan (S.) en Fisher (K.). The Routledge history 
of sex and the body : 1500 to the present, New York, Routledge, 2013, 405; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. 
Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996, 200 en 353.    
24 Zie bv. RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 6, 10, 20 mei 1783 en Tychten, 652, 6, 27-30, 5 juni 1783 
(Pieter De Bruyne); Registers instructies, 718, 3, 1-10 en 5,17-21-25, 17 maart 1783 (Groenrode, Moorlose, 
Mestdagh en Busschere).  
25 Ik heb het driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde berekend voor de arrestaties van de prostituees en de 
organisatoren samen. 
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en de eerste helft van de achttiende eeuw aan dat het aantal prosecuties in de periode 
1750-1775 reeds veel hoger was dan in de decennia daarvóór. In het midden van de 
zeventiende en in het eerste kwart van de achttiende eeuw werd prostitutie in Brugge 
slechts bij hoge uitzondering vervolgd. Het gemiddeld aantal arrestaties bedroeg in 
beide periodes 0,2 per jaar.26 In het tweede kwart van de achttiende eeuw bedroeg dit 
aantal 3,3.27 In de lange termijn was de stijging dus nóg opmerkelijker. Tussen de jaren 
dertig en de jaren tachtig verzesvoudigde de vervolging van commerciële seks. In de 
korte termijn was de vervolging echter variabel.  

3 .2.2  Korte termijn 

De jaarlijkse fluctuaties waren immens. Het laagste aantal vervolgingen registreerde ik 
voor 1774 toen slechts één prostituee en één organisator vervolgd werd. Voor 1790 
daarentegen registreerde ik de arrestaties van 32 prostituees en zes organisatoren. Toch 
zijn de pieken en dalen consistent met de evolutie in de lange termijn. Al bleef het 
vervolgingsverloop grillig, de aard van de fluctuaties veranderde. Terwijl de grafiek 
aanvankelijk een lage prosecutiegraad vertoont met hier en daar een piek geldt voor de 
jaren tachtig het omgekeerde. Toen was het algemene vervolgingsniveau hoog, maar 
was er soms een dal. Dit wijst op een ommekeer in de manier waarop prostitutie 
aangepakt werd. Aanvankelijk werd de sector over het algemeen met rust gelaten, maar 
trad het stadsbestuur sporadisch streng op om een aantal praktijken bij te stellen en een 
voorbeeld te stellen.  

De vervolgingspieken uit het begin van de onderzoeksperiode zijn allen toe te 
schrijven aan geclusterde arrestaties. In 1751 was het stadsbestuur bijvoorbeeld 
genoodzaakt om actie te ondernemen omdat ze klachten van de legerleiding ontvangen 
hadden over “verscheyde hoeren ofte doghters van seer slechte reputatie de welcke het 
garnisoen bedierfven”. De burgemeester van de commune besloot daarop “de selve 
vrauwspersoonen te abandonneren alsmede alle de suspecte huijsen alwaer de selve 
hun sijn ophoudende”.28 De actie resulteerde uiteindelijk in elf aanhoudingen op één 
dag. De piek uit 1758 is dan weer terug te voeren op de arrestatie van Albertine Noncle, 
een prostituee die op het punt stond om Brugge te verlaten zonder haar onwettig kind. 
De autoriteiten gingen rigoureus te werk. Nadat de moeder van het vondelingenkind 
gevonden was en deze verklaard had dat ze in Brugge in een bordeel gewoond had, 
namen ze tientallen verhoren af en verrichtten ze verschillende huiszoekingen. 
 
                                                        
26 M. Mullie, Zedendelicten te Brugge in de late 17de en 18de eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 
1995, 84-86 en 100. 
27 B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge in de 18de eeuw (1724-1774). 
28 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 706, 209, 22 oktober 1751. 
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Uiteindelijk werden drie bordelen opgerold: negen prostituees en zeven organisatoren 
werden gearresteerd en veroordeeld.29  

 

Figuur 3.1 Evolutie van de vervolgingsgraad, 1750-1790 

 
Bron: Lijst met rechtszaken (Bijlage 4) 

Aan het eind van de onderzoeksperiode gold het omgekeerde. Omdat de algemene 
controle op dat moment groot was, voelde het stadsbestuur niet meer de nood om af en 
toe een streng voorbeeld te stellen. Intensieve vervolgingsjaren waren toen niet meer 
het gevolg van geclusterde arrestaties, maar wel van regelmatige bordeelpatrouilles. 
Zelfs in het piekjaar 1790 waren er geen geclusterde arrestaties zoals in 1751 en 1758.30 
Het is veeleer zo dat de vervolging jaar na jaar toenam, maar dat dit patroon af en toe 
onderbroken werd door omstandigheidsfactoren. In sommige jaren moesten de 
autoriteiten de intensieve controle van de oneerlijke herbergen laten varen omdat 
andere zaken hun aandacht opeisten. In 1787 en 1789 waren dat bijvoorbeeld de 

 
                                                        
29 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 193-200, 13-18 maart 1758 ; SAB, Oud archief, 188, Criminele 
informatiën, Map 1757-1758, 10 en 25 maart 1758 ; SAB, Verluydboeken, 219-221, 25 maart 1758 (Albertine Noncle 
en alle daaropvolgende personen). 
30 Er waren wel een paar gerelateerde aanhoudingen, maar dit betrof een minderheid van de gevallen en het 
ging geen enkele keer om meer dan drie personen.  
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turbulenties die gepaard gingen met de opstand tegen de keizer en de Brabantse 
omwenteling.31  

In de achttiende eeuw veranderden de Brugse autoriteiten het geweer dus van 
schouder. Ze verruilden een tolerant prostitutiebeleid voor een relatief repressieve 
aanpak. Ik gebruik het woord relatief omdat het duidelijk is dat het merendeel van de 
prostitutieactiviteiten ongemoeid bleef. De vervolging mag dan wel fors gestegen zijn, 
op het hoogtepunt van de repressie werden nog steeds maar 38 personen per jaar – of 
drie per maand – gearresteerd. In een stad met 30.000 inwoners moet de sekssector een 
stuk groter geweest zijn. Een vergelijking met andere steden toont echter aan dat dit 
wel degelijk een hoge vervolgingsgraad was.  

3 .2.3  Brugge versus andere steden 

De Brugse vervolgingsgraad was zowel in nationaal als in internationaal perspectief 
hoog. In Gent en Antwerpen – steden die een stuk groter waren dan Brugge – werd 
prostitutie nauwelijks vervolgd. In de eerste stad werden er slechts twee tot vier 
prostituees en organisatoren per jaar vervolgd en in de tweede stad lag het 
vervolgingscijfer met 0,7 prostituees per jaar nog lager.32 In Brussel werd prostitutie wel 
vervolgd, maar de repressie was er niet hoger dan in Brugge. In de jaren tachtig was het 
beleid in beide steden erg vergelijkbaar, een veelzeggend gegeven want de Brusselse 
aanpak werd in de jaren zeventig omgegooid om de straffeloosheid aan te pakken. 
Tussen 1779 en 1794 arresteerden de Brusselse autoriteiten 476 prostituees – of 
gemiddeld 29,8 per jaar (tegenover 17,1 in Brugge in 1776-1790). Dit cijfer is 
vergelijkbaar met dat voor Brugge want Brussel was dubbel zo groot.33 De vervolging in 
Brugge was dus even groot als in de hoofdstad van de Oostenrijkse Nederlanden. 
Bovendien waren de inspanningen van de autoriteiten in Brugge groter dan de 
vervolgingscijfers laten zien. Niet alle politieoptredens leidden immers tot een 
gerechtelijke tussenkomst. Het gebeurde regelmatig dat de raadsleden een persoon 

 
                                                        
31 Voor de impact van de politieke gebeurtenissen in Brugge in het algemeen, zie: Y. Vanden Berghe, Jacobijnen 
en traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen in de revolutietijd (1780-1794), Brussel, Pro Civitate, 1972.  
32 In Gent werden in de periode 1755-1764 slechts 1,8 prostituees en 1,0 organisator per jaar vervolgd en in de 
periode 1775-1784 was dit respectievelijk 2,4 en 1,4. Het cijfer voor Antwerpen betreft enkel de prostituees en 
niet de organisatoren. Het gaat over de periode 1765- 1795. Zie voor de gegevens over Antwerpen en Gent 
respectievelijk: E. Hofman, “Managing Stigma: Prostitutes and their Communities in the Southern 
Netherlands, 1750-1800”; A.-M. Roets, “Rudessen, dieften ende andere crimen.” Misdadigheid te Gent in de zeventiende 
en achttiende eeuw: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, Ghent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1987, 
vol.3, 1.  
33 Tussen 1779 en 1790 werden in Brugge 14,5 prostituees per jaar vervolgd. In het Brusselse prostitutieregister 
(1779-1790) staan 476 arrestaties vermeld. Zie paragraaf 1.2. in Hoofdstuk 1.  
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verplichtten te verhuizen of de stad te verlaten.34 Ook deze praktijk schijnt in de loop 
van de onderzoeksperiode toegenomen te zijn. 

In Europees perspectief was de repressie in Brugge véél groter dan in andere 
provinciesteden zoals Leiden, Rotterdam, Montpellier, en Nantes.35 Bovendien was de 
Brugse repressie vergelijkbaar met deze in Amsterdam, een van dé Europese 
prostitutiesteden. De vervolging in Amsterdam was net zoals in Brugge erg volatiel, 
maar de hoogte- en dieptepunten waren er in verhouding haast identiek aan deze in 
Brugge.36 Enkel in Parijs en Londen was de repressie op sommige momenten groter. In 
de lichtstad werden 800 prostituees per jaar vervolgd en in Londen piekte de vervolging 
in 1704 met 890 arrestaties, maar daar lag de vervolging in andere jaren wel een heel 
stuk lager.37  

Het verloop van de vervolgingstrend in de lange termijn verschilde wel grondig van 
stad tot stad. In Brugge steeg de vervolging net zoals dat het geval was in Parijs, Nantes 
en Rotterdam. In Amsterdam en Londen daarentegen daalde de vervolging.38 De 
verklaring voor die discrepantie is volgens mij vooral te vinden in de aard van het 
prostitutieprobleem. Als noodzakelijk kwaad heeft prostitutie steeds een uitdaging 
gevormd voor overheden en doorheen de geschiedenis hebben overheden verschillende 
aanpakken geprobeerd. De tekortkomingen van een beleidsaanpak leidden ertoe dat het 
beleid soms omgegooid werd, al betekent dit uiteraard niet dat beleidskeuzes in een 

 
                                                        
34 Zie bv. Therese Compernolle die tot tweemaal toe de stad ontzegd werd door het raadscollege en pas de 
derde keer officiaal vervolgd werd: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 5, 3-4, 9 maart 1790. 
35 De vergelijking wordt enigszins bemoeilijkt doordat er niet steeds cijfers beschikbaar zijn voor lange 
periodes, maar de beschikbare gegevens tonen aan dat de repressie in Brugge uitzonderlijk was. In Leiden 
werden tussen 1678 en 1794 slechts 1,6 prostituees en organisatoren per jaar vervolgd. In Rotterdam was dit in 
de eerste helft van de achttiende eeuw maar 0,4 (maar daar zou er wel een grote stijging geweest zijn in de 
tweede helft van de eeuw). In Montpellier waren er in de periode 1713-1742 2,2 dossiers per jaar. In Nantes ten 
slotte waren er in 1761-1790 6,9 arrestaties per jaar. Zie resp.: E. Kloek, Wie hij zij, man of wijf. 
Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd, Amsterdam, 1990, 143; M. van der Heijden, “Criminaliteit en sekse 
in 18e-eeuws Rotterdam”, 21-23; M. van der Heijden, Misdadige vrouwen, 142; G. Hébert, “Les “femmes de 
mauvaise vie” dans la communauté (Montpellier, 1713-1742)”, 497-498; M. Pluskota, Prostitution and social 
control in eighteenth-century ports, 104. 
36 In Amsterdam werden tussen 1650 en 1749 gemiddeld 81 prostitutieprocessen per jaar gevoerd, maar de stad 
was zeven keer zo groot als Brugge. In Brugge werden er tussen 1750 en 1790 gemiddeld 11,3 processen per 
jaar gevoerd (prostituees en organisatoren samen). Het hoogste aantal processen per jaar bedroeg in 
Amsterdam 264 en in Brugge 38. Zie: L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 196-197. 
37 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 9; R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 112. In 
Londen piekte de vervolging omstreeks 1700 omdat de Society for the reformation of manners toen veel 
prostituees voor het gerecht bracht. Prostitutie op zich was niet strafbaar in Londen, maar prostituees werden 
zoals in vele landen vervolgd voor schandaal, verstoring van de openbare orde, enz. Het hoge 
vervolgingscijfer in Londen wijst er op dat prostitutie sterk gecriminaliseerd was zonder illegaal te zijn. Zie 
hierover: Julia Laite, “A global history of prostitution: London”, in Rodríguez García (M), Heerma van Voss (L.), 
en van Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city. A global history of prostitution, 1600s-2000s, Leiden, Brill, 
2017, 128-129.  
38 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 26; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-
century ports, 104; M. van der Heijden, Misdadige vrouwen, 142; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 196; R. 
Trumbach, Sex and the gender revolution, 112-114. 
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vacuüm plaatsvonden. In de volgende paragraaf bespreek ik waarom de vervolging in 
Brugge zo sterk toenam.   

3 .2.4  Een intolerante stad 

Brugge was geen tolerante stad in de tweede helft van de achttiende eeuw.39 Dit blijkt uit 
verschillende evoluties en gebeurtenissen zoals de oprichting van een nieuwe en erg op 
controle gerichte armenkamer en de talrijke plakkaten tegen bedelarij en landloperij, 
maar vooral uit de intensieve vervolging van allerhande vormen van kleine criminaliteit 
en kwaad gedrag zoals werkonwilligheid, dronkenschap en ontucht. Terwijl de 
prostitutievervolging tussen 1750-1754 en 1786-1790 steeg met 265%, steeg de algemene 
criminaliteitsvervolging met 279%.40 In dit cijfer zijn vervolgingen voor harde 
criminaliteit vervat, maar vooral kleine vergrijpen en kwaad gedrag.41 De meeste vormen 
van kwaad gedrag waren in principe niet strafbaar, maar werden toch vervolgd. Een deel 
van de vervolgingen was het gevolg van collocatieaanvragen door familieleden of 
anderen, maar de stad vervolgde kwaad gedrag ook uit eigen initiatief.42 Er was geen 
verschil tussen de behandeling van opsluitingen op verzoek en 
criminaliteitsvervolgingen. Er werden getuigen ondervraagd, de beklaagde werd 
verhoord en uiteindelijk volgde er een vonnis. Bovendien zitten de processtukken die 
volgden op een collocatieaanvraag gewoon tussen de criminele processen. 

In de historiografie is de achttiende eeuw gekend als de eeuw van de grote opsluiting 
en de toename van het aantal collocaties en de vervolging van kwaad gedrag is dan ook 
niet uniek voor Brugge.43 De toename was er echter veel uitgesprokener dan in andere 

 
                                                        
39 Ik heb onderzocht of de vervolgingsstijging ook een gevolg kon zijn van een reële prostitutietoename en van 
een betere optekening van de vervolging. Er zijn argumenten voor beide verklaringen (zoals de toename van 
de sociale kloof en de bronnenwijzigingen), maar geen van beide zijn ze toereikend. Zo schijnt het aantal 
“officieuze” gerechtelijke afhandelingen door de raadsleden toe- in plaats van afgenomen te zijn en zo 
weerspiegelt de verarming van de bevolking zich niet in het profiel van de prostituees want het aantal lokale 
vrouwen nam af (zie volgend hoofdstuk).  
40 Het aantal geregistreerde prostitutiefeiten en het totaal aantal geregistreerde misdrijven bedroeg resp. 37 
en 258 in 1750-1754 en resp. 98 en 720 in 1786-1790. Het algemene criminaliteitscijfer uit de tweede periode  
heb ik geteld a.d.h.v. de indexen. Zie voor het cijfer uit de eerste periode: B. Schotte, Bestrijding van “quat 
gedragh” te Brugge.   
41 Zie voor een overzicht van de misdrijven: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge. Een concreet 
voorbeeld ter vergelijking. In Brugge viel er slechts om de twaalf jaar een dode door moord of doodslag, in 
Gent was dit om de één à twee jaar het geval. Zie voor de gegevens over Gent: A.-M. Roets, “Rudessen, dieften 
ende andere crimen”, bijlagen. 
42 B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge.   
43 In de literatuur staat de achttiende eeuw bekend als de eeuw van “de grote opsluiting”, al kwam deze term 
van Michel Foucault wel onder vuur te liggen. Zie i.v.m. opsluiting in deze periode: C. Lis en H. Soly, Disordered 
lives, P. Spierenburg, The prison experience. Zie specifiek voor Brugge: S. Bocher, Opsluiting op verzoek te Brugge in 
de 18de eeuw (1740-1789), Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1988; B. Schotte, Bestrijding van “quat 
gedragh” te Brugge. 
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steden. Zo was het aantal collocatieaanvragen er anderhalve keer zo groot als in Gent en 
dubbel zo groot als in Antwerpen.44 Catharina Lis en Hugo Soly die opsluitingen op 
verzoek analyseerden verklaarden dit door de immense verarming in Brugge en de 
daarop volgende aantasting van het sociale weefsel. De uitzichtloosheid bracht sociale 
problemen met zich mee en zorgde er tegelijk ook voor dat de tolerantie voor 
onmaatschappelijk gedrag afnam. De reactie van de families was een 
overlevingsstrategie omdat het gewraakte gedrag de financiële positie van het 
huishouden verder verslechterde.45 De exacte beschuldigingen aan het adres van de te 
colloqueren familieleden zijn consistent met die uitleg. Het ging vooral om 
werkschuwheid, geldverkwisting en alcoholisme.46 Prostitutie hoort niet in dit rijtje 
thuis en het aantal collocaties voor prostitutie steeg dan ook niet, maar de vervolging 
van prostitutie was wel onderhevig aan dit tijdsklimaat. De ontredderde families en het 
stadsbestuur sloegen de handen in elkaar en werden in hun ijver om alles wat kwaad was 
te beteugelen wellicht nog aangewakkerd door de zeer talrijk aanwezige clerici.47  

De openbare orde handhaven werd steeds belangrijker voor het Brugse stadsbestuur. 
Het stadsbestuur kon alcoholisme en kleine vergrijpen niet beteugelen zonder te tornen 
aan het laissez-faire beleid ten aanzien van prostitutie. Bovendien had de stad zijn 
politiediensten stelselmatig uitgebreid om te voldoen aan de nieuwe tolerantienormen, 
een gegeven dat ook nieuwe mogelijkheden bood in het prostitutiebeleid.48 In 1757 werd 
de burgerlijke wacht een beroepskorps en bestond het uit 80 man. Tegen 1787 waren er 
echter al 120 manschappen en verscheen er naast het beroepskorps ook opnieuw een 
korps van vrijwilligers, en in 1790 ten slotte werden beide korpsen afgeschaft en 
vervangen door de efficiëntere “interne policie”.49 Rekening houdend met de omvang 
van de bevolking betekent dit dat er in 1757 1 burgerlijke wacht was per 375 inwoners 
en vanaf 1787 was dit 1 per 150. In Gent was er in 1752 slecht 1 burgerlijke wacht per 

 
                                                        
44 In de periode 1775-1784 werden er in Brugge 6 aanvragen ingediend per 10.000 inwoners. In Antwerpen was 
dit 3 en in Gent 4. Zie: C. Lis en H. Soly, Disordered lives, 14-15. 
45 C. Lis en H. Soly, Disordered lives, 44-46 en 72-73. 
46 In Brugge ging het vooral om alcoholisme. In de jaren twintig en dertig was er minder dan één geval per 
jaar. In het begin van de jaren zeventig waren het er 19 per jaar. Daarna daalde het aantal vervolgingen voor 
alcoholmisbruik wel opnieuw. Zie: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge.   
47 Zie i.v.m. de aanwezigheid van de clerus Hoofdstuk 2. Uit de processen die ik bestudeerde komt de rol van de 
pastoors duidelijk naar voor. Ze dienden klachten in of zetten buren ertoe aan klachten in te dienen. Ze 
vermaanden meisjes waarop de ouders geen vat meer hadden en verplichtten oneerlijke parochianen om te 
verhuizen. 
48 Over het belang van de repressieve middelen in de vervolging van prostitutie bestaat consensus onder 
historici. Zie bv. E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 26-30; C. Lis, “Een politieel-medische 
orde”, 559-565, M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 97; T. Storey, Carnal 
commerce in Counter-Reformation Rome, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 96. 
49 M. Mullie, Zedendelicten te Brugge; G. Tanghe, De burgerlijke wacht van Brugge in de tweede helft van de achttiende 
eeuw (1730-1790), Leuven (onuitgegeven masterverhandeling KUL), 1982, 73-74, 111. 
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1.000 inwoners en op het eind van de eeuw was er 1 per 250.50 Gaandeweg werd Brugge 
dus, zoals de schepenen zelf graag stelden, een “stadt van rechte” of “eene wel 
gepoliceerde stadt” en de stad wilde dit zelf aangenomen imago graag bestendigen.51  

Evident was dit niet. In een stad vol soldaten en schippers was het niet wenselijk dat 
alle prostituees achter slot en grendel verdwenen, maar hen ongecontroleerd toelaten 
was door het tijdsklimaat onmogelijk. Door de uitbreiding van het repressieapparaat 
was het echter mogelijk om de prostitutiesector gecontroleerd toe te laten en dit werd 
dan ook de strategie van de stedelijke overheid. De repressie was er dus niet op gericht 
om de sector uit te roeien, maar wel om haar te controleren en te sturen. De 
arrestatieredenen en de bestraffing tonen dit aan. 

3 .3  De arrestatieredenen 

In dit onderdeel bespreek ik de aanleidingen voor de arrestaties. Tabel 3.1. geeft een 
overzicht van de (vermoedelijke) arrestatiereden per type beklaagde (prostituees en 
organisatoren) en per periode. In veel gevallen gaat het om “vermoedelijke” redenen 
omdat de aanleidingen niet altijd weergegeven zijn en dus afgeleid zijn uit de context.52 
De onderzoeksperiode is opgedeeld in twee delen om de wijzigingen in het 
vervolgingsbeleid in kaart te brengen. Het jaar 1776 fungeert als breukmoment omdat 
de nieuwe bronnenseries in dit jaar ingevoerd werden en omdat de vervolging vooral 
vanaf toen fors toenam. Inzake de aanleidingen of arrestatieredenen, heb ik een 
onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke groepen (de klachten en gerelateerde 
redenen) en een aantal minder belangrijke aparte categorieën (arrestaties door 
militairen, beschuldigingen van andere misdrijven en varia). De klachten en gerelateerde 
redenen kunnen in feite gezien worden als elkaars tegenpolen omdat het eerste soort 
aanleidingen wijst op een tolerante aanpak van het stadsbestuur en het tweede op een 

 
                                                        
50 In 1752 bestond de Gentse burgerlijke wacht slechts uit 47 manschappen, maar tegen het eind van de eeuw 
was dit aantal opgetrokken tot 200: H. Deceulaer, “Implicaties van de straat: rechten, plichten en conflicten in 
Gentse gebuurten (17de en 18de eeuw)”, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent. Nieuwe Reeks, 50 (1996), 137-139; P. Lenders, Gent, een stad tussen traditie en verlichting (1750-1787). Een 
institutionele benadering., Kortrijk-Heule, UGA, 1990, 383-385. 
51 Dergelijke termen staan vaak in de processen vermeld, voornamelijk in de verluydboeken. Zie ter voorbeeld 
de citaten in de paragraaf over de wetgeving in dit hoofdstuk. 
52 In het verhoor van Rosa Huwel stond bijvoorbeeld niet vermeld dat haar ouders klacht hadden ingediend, 
maar wel dat ze de vermaningen van haar ouders en de pastoor in de wind sloeg en zich slecht bleef gedragen: 
RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 646, 8, 1-4, 24 juli 1777. De gegevens in de tabel zijn dus geen harde data, maar ze 
geven wel een goede indicatie geven van de arrestatieredenen. 
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eerder repressief beleid. In het begin van de onderzoeksperiode primeerde de tolerante 
aanpak. 

 
Tabel 3.1  (Vermoedelijke) arrestatieredenen van prostituees en organisatoren, 1750-1790 (%)53 

  1750-1775 1776-1790 

 
Prostituees Organisatoren Prostituees Organisatoren 

 
(n: 161) (n: 47) (n: 203) (n: 50) 

Klachten,   
door:  44 38 34 62 

Buren 8 34 7 40 
Familie 26 

 
19 4 

Militairen 6 2 1 4 
Anderen 5 2 7 14 

Gerelateerde 
oorzaak,  waarvan:   32 43 41 12 

Kettingreactie 9 36 3 8 
Bordeel/Patrouille 14 6 34 4 
Soldatengezelschap 7 

 
1 

 Tippelen 2 
 

3 
 Andere 1 

 
1 

 Andere redenen, 
waarvan:   24  19 25  26 

Militaire situatie 7  5  
Ander crimineel feit 7 11 11 12 
Varia 3 2 4 12 
Onbepaald 8 6 5 2 

Totaal 100 100 100 100 
Bron: Lijst met rechtszaken (Bijlage 4) 

3 .3.1  Een tolerant begin 

In de eerste periode waren de meeste prostituees gearresteerd na klachten (44%), 
omwille van andere misdrijven (7%) of omdat militairen het initiatief in eigen handen 

 
                                                        
53 De vrouwen die in één rechtszaak zowel van prostitutie als organisatie beschuldigd werden, heb ik in de 
kolom van de organisatoren geplaatst. Dit geldt ook voor de overige tabellen, grafieken en berekeningen in dit 
hoofdstuk. Voor de overige “combinaties” werd per vervolging gekeken naar de exacte beschuldiging. Isabelle 
Goemaere werd bv. twee keer (in 1781 en 1782) vervolgd. Beide keren werd ze van beide misdrijven 
beschuldigd en dus is ze tweemaal opgenomen in de kolom van de organisatoren. Therese Delterre werd ook 
twee keer vervolgd : de eerste keer (in 1768) als prostituee en de tweede keer (in 1778) als organisator. Zij is 
dus één keer opgenomen in de kolom van de prostituees en één keer in de kolom van de organisatoren. Er zijn 
ook drie prostituees die als getuige/aanklager in de rechtszaken voorkwamen en niet als beklaagde. Zij zijn 
uiteraard niet opgenomen in deze tabel. 
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hadden genomen en zelf overgegaan waren tot een arrestatie (7%).54 Het laatste betrof 
meestal arrestaties in het soldatenkwartier. Voor de prostituees waren de klachten of 
collocatieaanvragen voornamelijk afkomstig van familie, maar er waren ook pastoors, 
hospessen, militairen en nog anderen die klacht indienden. De klachten zelf zijn 
uiteraard vooral verhelderend voor het perspectief van de klagers – ze gingen vooral 
over eer en reputatie – maar onrechtstreeks leren ze ons ook veel over het stedelijke 
beleid.55 Ze tonen namelijk aan dat veel personen nooit vervolgd zouden geweest zijn als 
er geen klachten waren gekomen. Marie Pauwels was in 1760 bijvoorbeeld opgepakt op 
verzoek van haar moeder omdat ze zich al vijf jaar “vergeet in debauchen en met 
soldaten loopt”.56   

Niet alle arrestaties waren echter het resultaat van klachten, collocatieverzoeken of 
een andere onrechtstreekse oorzaak. De politiediensten verrichtten ook arrestaties van 
tippelaarsters (2%), vrouwen die in het gezelschap van soldaten gezien waren (7%) en 
vrouwen die zich in een bordeel bevonden (14%). Bovendien trachtten ze af en toe eens 
echt schoon schip te maken door na een arrestatie ook alle andere betrokkenen te 
arresteren (9%). Dergelijke arrestaties schijnen niet altijd een achterliggende oorzaak 
gehad te hebben en hadden wellicht vooral een signaalfunctie. Door af en toe een paar 
prostituees te arresteren toonde de stad dat er grenzen waren aan het tolerante klimaat. 
Bij strenge episodes is het bovendien duidelijk dat er onuitgesproken grenzen 
overschreden waren.  

De eerder vermelde aanhouding van Albertine Noncle die tot de vervolging van 
vijftien personen leidde is een goed voorbeeld. Op het eerste zicht lijkt het stadsbestuur 
niet op de hoogte te zijn geweest van de prostitutieactiviteiten van deze mensen en kon 
pas ingegrepen worden toen deze door een toevallige arrestatie aan het licht kwamen. 
In het verhoor van de bordeelhoudster van Albertine, vragen de schepen waar er nog 
bordelen zijn en nadat de vrouw het huis van Emanuel Goemare genoemd had, werd ook 
dit bordeel opgerold. Het is echter duidelijk dat die gang van zaken niet klopt. Uit de 
rechtszaak van Emanuel Goemare en zijn vrouw zelf blijkt immers dat ze al twintig jaar 
bordeel hielden en dat de patrouille al verschillende keren meisjes uit hun huis haalde.57  

Er zijn twee redenen waarom de autoriteiten pas orde op zaken stelden na de 
arrestatie van Albertine. Ten eerste was het feit dat Albertine een onwettig kind in 

 
                                                        
54 Het aantal klachten is hoger dan het aantal officiële rekwesten omdat niet alle Brugse rekwesten schriftelijk 
gebeurden. Een voorbeeld als dat van Rosa Huwel doet vermoeden dat er wel wat officieuze aanvragen waren. 
Zie i.v.m. de rekwesten: S. Bocher, Opsluiting op verzoek te Brugge in de 18de eeuw.  
55 Zie over de klachten en het oordeel over prostitutie Hoofdstuk 8. Ik heb dit onderwerp daarnaast ook 
uitvoeriger besproken in: M. Mechant, “Dishonest and unruly daughters. The combined efforts of families and 
courts in handling prostitution in eighteenth century Bruges”, in Popolazione e Storia, 14 (2013), 1. 
56 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 139, 10 september 1760. 
57 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 195, 15 maart 1758 (Magdalena Van Herp); Criminele vervolgen, 643, 
197, 17 maart 1758 (Emmanuel Goemaere). 
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Brugge wilde achterlaten een brug te ver voor het stadsbestuur. Het herkomstbeginsel 
was een van de pijlers van de armenzorg en stadsbesturen stonden in het algemeen erg 
weigerachtig ten opzichte van de ondersteuning van vreemdelingen.58 Ten tweede had 
Albertine’s verhoor aangetoond dat haar bordeelhouders deel uitmaakten van een 
interstedelijk netwerk. Ze hadden contact met collega’s in andere steden om meisjes uit 
te wisselen. Dat het georganiseerde netwerk de grenzen van het toelaatbare 
overschreed, blijkt uit het belang dat er in de verhoren aan gehecht werd en de 
pogingen van de bordeelhouders om specifiek dit gegeven te ontkennen. De gevonden 
correspondentiebrieven toonden het bestaan van de netwerken echter zwart op wit 
aan.59  

In dit geval waren de grenzen van het toelaatbare dus bepaald door de financiële 
belangen van de stad en de afkeer voor georganiseerde prostitutienetwerken, maar dit 
waren niet de enige factoren die speelden. Al werd de interstedelijke uitwisseling van 
prostituees veroordeeld, het tewerkstellen van lokale meisjes uit “eerlijke” families was 
vermoedelijk nog erger. Ter hun verdediging voerden bordeelhouders regelmatig aan 
dat ze “gheene doghters van den stadt” aanvaardden, “nemaer telckens vrimde”.60 Het 
als noodzakelijk maar immoreel beschouwde werk mocht niet verricht worden door de 
eigen bevolking omdat de stad een soort vaderlijke verplichting had ten opzichte van 
haar onderdanen. Dit is een terugkerende bekommernis van overheden. In de Duitse en 
Spaanse middeleeuwse stadsbordelen waren gelijkaardige normen van kracht.61 De 
bordelen moesten dus bevolkt worden door vreemdelingen, zij het vreemdelingen die 
niet met dit doel de stad waren binnengebracht. In een stad met weinig immigranten 
was dit – zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken – een precair en zelfs onmogelijk 
evenwicht.  

Schandaal speelde net zoals elders ook een rol in de vervolging van prostitutie, maar 
het bleef een eerder onrechtstreekse rol. In sommige rechtszaken waarin sprake was 
van schandaal had dit niks te maken met de arrestatiereden. Tegen de bordeelhouder 
Pieter Aerts zeiden de schepenen bijvoorbeeld dat schandaal en onrust niet konden 

 
                                                        
58 T. Lambrecht en A. Winter, “Migration, poor relief and local autonomy: settlement policies in England and 
the Southern Low Countries in the eighteenth century”, in Past and Present, 218 (2013), 1; G. Coudeville, 
Bedelarij in Brugge in de achttiende eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 2002; J.-M. Van der 
Auwermeulen, Sociale politiek te Gent en te Brugge in de 18e eeuw: een poging tot disciplinering van de lagere klassen, 
Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1984. 
59 Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 194-195, 15 maart 1758. 
60 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 197, 17 maart 1758 (Isabelle Joos); SAB, Oud archief, 188, 
Criminele informatiën, Map 5, 18 juli 1768 (Carel Van Hecke) en Criminele informatiën, Map 5, 5 september 1772 
(Catharina Cuypers).  
61 M.E. Perry, “Deviant Insiders: Legalised Prostitutes and a Consciousness of Women in Early Modern Seville”, 
in Comparative Studies in Society and History, 27 (1985), 145; M. Wiesner, “Having her own smoke: employment 
and independence for singlewomen in Germany, 1400-1750”, in Bennett (J.M.) en Froide (A.M.), ed. 
Singlewomen in the European past, 1250-1800, Philadelphia, 1999, 205. 
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getolereerd worden in “een stadt van rechte”, maar de man had wel drie jaar lang een 
bordeel uitgebaat en was maar gearresteerd in 1758, in de nasleep van de affaire rond 
Albertine Noncle.62 Gaandeweg nam het belang van schandaal en zichtbaarheid echter 
wel toe. Toen het bordeel van Louis Stevens opgerold werd in 1770, tilden de schepenen 
zwaar aan het feit dat hij zijn meisjes ’s avonds de straat op stuurde om mannen te 
lokken.63 Dat er zo weinig tippelaarsters vervolgd werden komt dan ook niet omdat de 
stad er niet aan tilde, maar omdat er weinig waren.64 Het is bovendien veelzeggend dat 
de tippelaarsters die wel opgepakt werden vaak in het gezelschap van soldaten waren. 
Uiteraard heeft dit te maken met de “strafbaarheid” van soldatenprostitutie, maar 
daarnaast waren soldaten ook gewoon heel zichtbare klanten. Openbare zedenschennis 
kwam niet veel voor en als het voorkwam, gebeurde het wat afgelegen en vaak stond er 
ook iemand op de uitkijk.65  

3 .3.2  Een gewijzigde aanpak: de groei van regelmaat 

In de tweede periode bleef tolerantie de norm. Het belang van de klachten bleef erg 
groot (34% t.o.v. 44% bij de prostituees) en de arrestaties omwille van andere misdrijven 
groeiden nog (11% t.o.v. 7%). De zussen Macqué waren bijvoorbeeld al meer dan twee 
jaar actief toen hun broer hen eigenhandig overleverde aan het gerecht. Ze hadden 
klanten gezocht op straat, hadden de oneerlijke herbergen van de stad afgeschuimd en 
waren naar Oostende verhuisd om daar voltijds in een bordeel te wonen en werken, 
maar niks daarvan had de stedelijke autoriteiten tot actie aangezet.66 Het is bovendien 
duidelijk dat de autoriteiten goed op de hoogte waren van waar de prostituees en 
bordelen zich bevonden, maar dat ze relatief zelden ingrepen. Zo werden in de 
rechtszaak tegen de uitbaters van De Neptunus verschillende prostituees genoemd, maar 
werd geen van deze vrouwen vervolgd.67 Het omgekeerde kwam nog vaker voor. 
Sommige bordelen werden te pas en te onpas vernoemd zonder dat de waarden 
opgepakt werden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bordeel De zeven sterren dat tussen 
1783 en 1790 veertien keer vernoemd werd en van waaruit verschillende prostituees 
“gelicht” werden bij patrouilles.68 In een deel van de bordelen werd dan ook geen moeite 

 
                                                        
62 Dit voorbeeld komt op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk aan bod. 
63 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 2 juni 1770 en Map 7, 9 april 1770. 
64 Zie volgend hoofdstuk. 
65 Dit blijkt uit de verklaringen van een paar prostituees want in de onderzoeksgroep zit geen enkele vrouw die 
in de openbare ruimte op heterdaad betrapt werd. Zie ter vb. SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 
1775, 4 maart 1775 (Angeline Meijers). Dit vb. wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 
66 Zie het voorbeeld van de zussen Macqué in de algemene inleiding. 
67 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-10 en 14-18, 9 juli 1781; Tychten, 650, 7, 1-15, 17 en 18 juli 1781 
(Philippe Herswynckel en Therese Van Caelens). 
68 Lijst met bordelen (Bijlage 5) 
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gedaan om connotaties met seksueel vertier te vermijden. Integendeel, vele 
uithangborden bevatten toespelingen die voor de achttiende eeuwse bevolking moeilijk 
te missen waren. Zo waren Het Vlammende Hart, De Wildeman en De Oostindische Welkom 
populaire bordeelnamen, net als Het Zwaantje en De Groene Jager.69 Het beleid bleef dus 
gestoeld op tolerantie. Wat veranderde was de manier waarop de grenzen van de 
toelaatbaarheid bewaakt werden en door de toename van de intolerantie schoven de 
grenzen zelf ook op. 

De toename van de algemene repressie zorgde voor een meer continu 
arrestatiebeleid en verminderde de nood aan sporadische harde acties. Terwijl het 
aantal arrestaties bij bordeelpatrouilles meer dan verdubbelde (van 14% tot 34%), 
werden er nog amper geclusterde arrestaties verricht (van 9% naar 3%) en ook het 
belang van de militairen nam af. Er waren minder klachten door militairen (van 6% naar 
1%), er werden minder vrouwen gearresteerd omwille van soldatenlopen (van 7 naar 
1%) en er waren minder arrestaties door militairen zelf (van 7 naar 5%). Omdat de 
algemene controle verhoogde was het voor de militaire overheid wellicht minder 
noodzakelijk om zelf op te treden of om klacht in te dienen.70  

De toename van de bordeelpatrouilles is een rechtstreeks gevolg van de verbetering 
van het repressieapparaat omdat de burgerlijke wacht door de uitbreiding van het korps 
meer tijd had om oneerlijke huizen te controleren. Bij dergelijke controles arresteerde 
de wacht iedereen die strafbaar gedrag stelde of zich niet kon identificeren.71 Zo was 
Anna Rosseel naakt tussen “5 a 6” mannen aangetroffen in De Groene Jager en werd Anna 
Helders gearresteerd in De zeven sterren omdat ze – aldus de sergeant van de burgerlijke 
wacht – “geen goet afwijs” kon doen van haar aanwezigheid daar. Sporadisch 
arresteerden ze echter ook gewoon andere vrouwen die in een bordeel aanwezig waren. 
Voor de arrestatie van de Brugse Jacoba Allaert heb ik bijvoorbeeld geen achterliggende 
reden kunnen vinden.72 De algemene repressieverhoging uitte zich uiteraard niet alleen 
 
                                                        
69 De afbeelding van een zwaan had een erotische zinspeling, net als de kleur groen. Groen symboliseerde 
schoonheid, jeugd, kracht en ontrouw in de liefde. Zie resp. R. Van Uytven, “De ledige vrouwen van de 
middeleeuwen”, in Devolder (K.). Van badhuis tot eroscentrum : prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen 
tot heden, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 19; M. Pastoureau, Figures et couleurs. Etude sur la symbolique et la 
sensibilité médiévales., Parijs, Le léopard d’or, 1986. 
70 Daarnaast is het echter ook waarschijnlijk dat de aandacht voor het garnizoen afnam omdat het belang van 
het leger in de jaren zeventig en tachtig niet meer zo groot was als in de jaren vijftig toen de Oostenrijkse 
successieoorlog (1740-1748) nog fris in het geheugen zat. Hoewel het garnizoen voorlopig in Brugge gelegerd 
bleef, getuigt de afbraak van de stedelijke vestingen in de jaren tachtig reeds van de gewijzigde militaire 
omstandigheden: M. Ryckaert, Historische stedenatlas van België. Brugge, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, 119. 
71 De patrouilles behoorden tot het vaste takenpakket van de burgerlijke wacht, maar het is duidelijk dat ze 
tijdens het laatste kwart van de eeuw vaker plaatsvonden of toch vaker tot arrestaties leidden. Zie i.v.m. de 
avondronde van de burgerlijke wacht: G. Tanghe, De burgerlijke wacht van Brugge, 74-75. De patrouilles staan 
niet altijd letterlijk in de bronnen vermeld, maar vaak kan uit de context afgeleid worden dat de vrouwen op 
deze manier gearresteerd waren. 
72 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 8, 5-7, 17 september 1784 (Anna Rosseel); Registers instructies, 718, 12, 13, 
1783 (Anna Helders); Tychten, 657, 10, 38, 23 december 1788 (Jacoba Allaert). 
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in de toename van de bordeel- en herbergpatrouilles. Ook het aantal arrestaties voor 
andere criminele feiten verdubbelde.  

Zoals vermeld was het echter niet enkel de controle die veranderde, er waren ook 
wijzigingen in de grenzen van het toelaatbare. Uit een kwalitatieve lezing van de 
rechtszaken blijkt dat  zichtbaarheid en schandaal geleidelijk aan belangrijker werden. 
In 1778 werden bijvoorbeeld twee bordeelhouders en een prostituee gearresteerd omdat 
de buren “onbetaemelijcke schandaelen” gerapporteerd hadden. Het ging om gevloek, 
vechtpartijen en “selfs onbehoorelijcke naecktheijt in het midden van de straete”.73 
Schandaal was echter een rekbaar begrip. In 1783 dienden de buren van andere 
bordeelhouders samen met de pastoor een klacht in omdat ze het schandaal in hun 
buurt beu waren, maar van de zeven “bewijzen” die ze noemen is er geen enkel waarin 
openbare zedenschennis, geluidshinder of een andere vorm van overlast aan bod komt. 
Het zijn zeven vermoedens gaande van de vaststelling dat de vermeende 
bordeelhouders niet werken tot het feit dat er ’s nachts licht brandt in hun huis.74  

Wellicht was de gevoeligheid voor schandaal ook afhankelijk van de buurt. Het eerste 
bordeel was gevestigd in een arme straat terwijl het tweede in een betere buurt gelegen 
was.75 In betere buurten kwamen er sneller klachten en verdwenen de bordelen dus ook 
sneller, maar er was geen actieve segregatiepolitiek. Dit blijkt uit een vergelijking van 
het aantal bordelen per parochie en het aantal vervolgde bordeelhouders. Ik kon in 
totaal 167 verschillende bordelen identificeren, maar van slechts één op drie zijn de 
waarden vervolgd.76 In het relatief rijke Sint-Catharina en Sint-Jacobs werd de helft of 
meer van alle gekende waarden vervolgd terwijl in de arme Sint-Anna en Onze-Lieve-
Vrouwe parochie slechts één op vijf bordelen gesloten werd. In het centrum situeerden 
de meeste bordelen zich in een gebied van twee tot drie straten. Prostitutie werd er 
getolereerd want minder dan één op vijf bordelen werd er gesloten. De hoerenwaarden 
in de rest van het centrum (meer dan één op twee) werden echter wel vervolgd. Voor de 
Sint-Gillisparochie (bijna één op twee) geldt wellicht hetzelfde. In het volgende 
hoofdstuk zal blijken dat prostitutie verspreid was over de hele stad, maar dat er wel 
meer prostituees te vinden waren in arme buurten. 

 
                                                        
73 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 713, 6, 15-16, 2 juli 1778; 7, 6-11 en 8, 7-18, 29 juli 1778; Tychten, 647, 6, 
11-17 en 18-22, 1 juli 1778 en 20 juli 1778; 7, 11-16, 30 juli 1778 (Pieternelle Sackasijn, Jan Carlier en Angelique 
Duperij).  
74 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 3, 6-8-10, 1783 (getuigenverklaringen over Marie De Klerck en 
Jacobus Malfeyt). 
75 Het eerste bordeel lag in het Prinsenhof bij de Moerstraat, het tweede was in de Naaldenstraat. De 
samenstelling van de bevolking in beide straten is erg verschillend: J. Denolf, Brugge, 1748: een socio-
demografische schets van een stedelijke samenleving rond het midden van de 18de eeuw., Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling UGent), 1981, 221-229. 
76 De lijst met bordelen is niet enkel gebaseerd op de vervolgde bordeelhouders, maar ook op de bordelen die 
in de rechtszaken van andere bordeelhouders en prostituees ter sprake kwamen. De Lijst met bordelen is 
opgenomen in de bijlagen: Bijlage 5. Ik heb steeds aangegeven of de waarden vervolgd werden.  
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3 .3.3  Zelfregulering en gesjoemel 

Om vervolging te vermijden pasten de prostituees en bordeelhouders zich aan het 
gewijzigde beleid aan. Prostituees lieten zich minder in het openbaar zien met soldaten 
(van 7% naar 1%) en als ze alsnog tippelden (2-3%) of zich op straat prostitueerden was 
dit zelden zonder een koppelaarster of collega die de wacht hield.77 Het lage aantal 
vrouwen dat opgepakt werd voor tippelen lijkt dit op het eerste zicht tegen te spreken, 
maar de betrokken rechtszaken tonen wel degelijk aan dat er aan tippelen zwaar getild 
werd. Rosalia Noé was bijvoorbeeld op de vlucht geslagen toen de burgerlijke wacht 
haar in 1785 had zien tippelen, maar werd achtervolgd tot ze ingerekend kon worden.78  

Dat de bordeelhouders zich aanpasten aan de gewijzigde omstandigheden, kan uit 
meerdere zaken afgeleid worden. Toen de bordeelpatrouilles toenamen, werden ze 
discreter. De herbergnamen bleven suggestief om klanten te lokken, maar de 
bordeelhouders stelden alles in het werk om het risico op arrestatie te verkleinen. Zo 
daalde het aantal inwonende meisjes. Het bordeel waar Albertine Noncle in 1758 
woonde telde nog vijf inwonende prostituees, maar in de jaren zeventig en tachtig was 
er in de meeste bordelen nog slechts één inwonende prostituee en huizen met meer dan 
twee meisjes kwamen niet meer voor.79 De kleine omvang van de onderneming maakte 
het mogelijk om te ontkennen dat het om een bordeel ging. Als er maar één inwonend 
meisje was, dan was het immers aannemelijk dat het om een dienstmeid ging. Dit excuus 
kwam dan ook regelmatig terug.80 Bovendien waren er ook bordeelhouders die hun 
personeel elders logeerden. De meisjes van bij de beruchte Pitje verbleven bijvoorbeeld 
bij een buurvrouw.81  

Ook op andere vlakken werden de bordeelhouders voorzichtiger. Zo lieten ze geen 
brieven met collega’s uit andere steden meer rondslingeren en voorzagen ze 
verstopplaatsen en vluchtroutes voor wanneer de patrouille kwam.82 Als de burgerlijke 
wacht op komst was, werden de herbergiers, bordeeluitbaters en prostituees vaak 
gewaarschuwd en dus kwam het geregeld voor dat een bordeel leeg was tegen dat de 
patrouille er aankwam. In 1783 vermeldde een sergeant van de burgerlijke wacht in zijn 
verslag dat “alwaer t’sijnen aenkomen verscheijde persoonen waerschijnelijck 
geadverteert sijnde geweest, waeren gevlught”.83 Het bordeel De Neptunus had zelfs een 

 
                                                        
77 Vb. Angeline Meijers: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775. 
78 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 8, 26-27, 27 augustus 1785. 
79 Lijst met bordelen (Bijlage 5) 
80 Zie ter vb. RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 1, 28-29, 8 februari 1776 (Ignatius Hoste).  
81 Pitje zelf werd, voor zover geweten (zijn echte naam is niet gekend), niet vervolgd. De buurvrouw werd wel 
vervolgd: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 4, 28-30, 17 april 1788 (Joanne Marie Louis).  
82 In de jaren vijftig werden regelmatig correspondenties teruggevonden die netwerken bewezen, maar later 
was dit niet meer zo. 
83 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 12-13, 21 november 1783. 
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geheime kelder in een naburig huis. Volgens de keukenmeid van de buren kwam de 
patrouille ’s nachts geregeld langs, maar vonden ze nooit iemand omdat iedereen zich 
daar verstopte van zodra ze gewaarschuwd waren.84 Andere bordelen hadden dan weer 
paswoorden voor klanten.85 Het zijn dergelijke vormen van zelfregulering en gesjoemel 
die de grote discrepantie tussen de prostituees en de bordeelhouders verklaart.  

3 .3.4  De dubbelzinnige positie van de bordeelhouders 

In het begin van de onderzoeksperiode werden de bordeelhouders en koppelaars vaak 
vervolgd ten gevolge van kettingarrestaties (36%), maar bij de bordeelpatrouilles aan 
het eind van de periode werden ze met rust gelaten (4%). De discrepantie kwam er niet 
ondanks, maar net doordat het beleid strenger werd. Ten eerste had het stadsbestuur de 
bordeelhouders nodig om prostitutie binnenshuis te houden. Lotte Van de Pol 
argumenteerde voor Amsterdam dat de overheid door vormen van zelfregulering “een 
grotere greep op de prostitutie had dan uit de vervolgingscijfers blijkt” en voor Brugge 
geldt dit ook.86 Er was altijd een zekere zelfregulering geweest, maar met de toename 
van de pakkans nam die nog aanzienlijk toe. Er bestond dus een zekere verstandhouding 
tussen de autoriteiten en de sector, maar van corruptie lijkt geen sprake geweest te 
zijn.87  

Ten tweede stonden de politiediensten soms ook machteloos ten aanzien van de 
bordeelhouders omdat het moeilijker was om bordeelhouden te bewijzen. Erica-Marie 
Benabou stelde voor Parijs ook vast dat de waarden weinig vervolgd werden en zij 
verklaarde dit hierdoor.88 Bij patrouilles was het makkelijker om de prostituees op 
heterdaad te betrappen dan de bordeelhouders. Bovendien werden prostituees vaak 
ingerekend omdat ze geen verblijfsvergunning hadden. Vreemdelingen moesten hun 
verblijf in de stad melden, maar het is aannemelijk dat veel prostituees dit niet gedaan 
hadden.89 Herbergiers en bordeeluitbaters ontkenden meestal iedere betrokkenheid bij 
wat zich afspeelde in hun huis. Als hun disgenoten of klanten oneerlijk waren, hadden 
 
                                                        
84 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-8, 9 juli 1781 (getuige Angelique Marin). 
85 In het huis van “blinde Carel” was dit “Vivat Spagnien of “Vivat Dunkerke”: RAB, FSB, TBO 119, Registers 
instructies, 718, 10, 8 en 15-22, 1 augustus 1783 (getuige Marianne Reniers). 
86 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 223. 
87 De bronnen bevatten geen aanwijzingen voor een apart straffensysteem, afkopingen of corruptie. 
Bordeelhouders werden door de raadsheren soms wel verplicht om hun zaak te sluiten en te verhuizen, maar 
ook prostituees konden buiten het gerecht om vermaand worden of de stad uit gezet worden. Sommigen 
betaalden boetes aan de politiediensten, maar ze werden enkel beboet voor het “schencken na de klocke” en 
uit het boetenboek blijkt dat ze niet meer betaalden dan andere herbergiers: SAB, Oud archief, 194, Sententiën 
en boeten van policie, 1775-1792. 
88 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 46-50. 
89 In de loop van de jaren zestig en zeventig werden herhaaldelijk plakkaten uitgevaardigd die herinnerden 
aan deze verplichting: A. Theerens, Op herbergbezoek te Brugge, 165-166. 
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ze daar nog nooit iets van gemerkt. Xaveria De Stabel stelde bijvoorbeeld dat ze “aen het 
voorhooft niet en kan sien ofte de menschen de gonne t’haeren huyse komen fraeij ofte 
niet fraeij en sijn”.90 Zolang de buren of prostituees de waarden niet aan de galg 
praatten kon hen weinig gebeuren.  

3 .4  De straffen 

In het laatste onderdeel van dit hoofdstuk over het beleid onderzoek ik het sluitstuk van 
de gerechtelijke vervolging: de bestraffing. Tabel 3.2. geeft een overzicht van de 
uitgesproken straffen per type beklaagde (prostituees en organisatoren) en per periode 
(1750-1775 en 1776-1790). Omdat het straffenarsenaal breed was, heb ik een onderscheid 
gemaakt tussen een aantal thematische categorieën: kleine straffen, 
verwijderingsstraffen en detenties. Naast de bestraften waren er echter ook mensen die 
zondermeer vrijgelaten – of “geslaakt” – werden en mensen die niet gevonnist werden 
of waarvoor de straf onbekend gebleven is. De eersten waren doorgaans personen die 
niet schuldig bevonden waren of het betrof zaken waarin er onvoldoende bewijslast 
was. De eerder genoemde Anna Helders was bij haar eerste arrestatie bijvoorbeeld 
geslaakt omdat ze gezegd had dat ze als meid in het bordeel werkte, maar toen ze een 
tijdje later opnieuw gevat werd, bleek dat ze wel degelijk als prostituee werkte.91 De 
rechtszaken waarvoor de straf onbekend gebleven is, betreffen wellicht gelijkaardige 
zaken. Het gaat waarschijnlijk om zaken die niet gevonnist zijn of, indien ze dat wel zijn, 
om zaken waarin het vonnis zo licht was dat de straf niet aan het dossier toegevoegd is. 
De sterke daling van het aantal onbepaalden en de gelijktijdige stijging van het aantal 
kleine straffen zou op dit laatste kunnen wijzen.    

De tabel bevestigt dat de toename van de vervolging eerder op controle dan op 
repressie gericht was. Het aantal vervolgde personen steeg dan wel, ze werden 
nauwelijks gestraft. Ook toont de tabel aan dat er wel degelijk een moreel onderscheid 
gemaakt werd tussen de prostituees en de organisatoren. De belangrijkste vaststelling 
echter is dat er een enorme dualiteit bestond in de bestraffing. Terwijl sommige 
personen amper gestraft werden, werden anderen heel zwaar gestraft. Doordat de aard 
van de straffen doorheen de onderzoeksperiode sterk veranderde is het niet makkelijk 
om deze vaststellingen te duiden. Daarom licht ik eerst het straffenarsenaal toe en pas 
daarna de cijfers.  
 
                                                        
90 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 8, 20-22, 29 september 1780.  
91 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 11, 25-26, 21 november 1783; Tychten, 659, 1, 28, 10 februari 1790. 
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3 .4.1  Het straffenarsenaal 

Er zijn drie soorten straffen die ik in de tabel kleine straffen heb genoemd: de 
vermaningen of waarschuwingen – al dan niet in het bijzijn van de ouders of de pastoor 
– de opsluitingen in de stadsgevangenis en de gedwongen verhuizingen en 
handelsverboden.92 De detenties in de stadsgevangenis wogen weliswaar zwaarder door 
dan een vermaning, in vergelijking met de andere straffen kunnen ze niet als “zwaar” 
beoordeeld worden. Het ging om korte detenties van een paar dagen en hooguit twee 
weken. Bovendien werd deze straf enkel opgelegd aan wie niet lang in voorarrest had 
gezeten.93  

Ook de verwijderingsstraffen waren niet altijd zwaar. Sommige vrouwen kregen 
gewoon het bevel om de stad te verlaten en vaak kregen ze eerst nog de tijd om 
bepaalde zaken af te handelen. Zo kreeg Marie Catherine Diericx vijf dagen om uit 
Brugge te verdwijnen.94 Andere vrouwen werden de stad uitgeleid door militairen, 
schadebeletters of politiemeesters. Hun straf was dus zichtbaarder en daardoor iets 
zwaarder. Efficiënter was de straf daarentegen niet. In de strafbepalingen stond steeds 
vermeld dat ze niet mochten terugkomen, maar veel vrouwen trokken zich daar weinig 
van aan en hun terugkomst leidde niet altijd tot “arbitraire correcties”.95 Ook de derde 
verwijderingsstraf – de verbanning – was inefficiënt, maar in tegenstelling tot de andere 
verwijderingsstraffen ging het wel om een zware straf. Althans, de straf werd als zwaar 
geconcipieerd want in de praktijk was er weinig verschil tussen de verschillende 
soorten verwijderingsstraffen.  

In tegenstelling tot andere verwijderingsstraffen gold een verbanning altijd voor een 
bepaald gebied – de stad, Vlaanderen, of de Oostenrijkse Nederlanden – en een bepaalde 
periode. In de onderzoeksgroep werden verbanningen uitgesproken voor periodes 
tussen vijf en vijfentwintig jaar. Het feit dat verbanningen vaak uitgesproken werden in 
zaken die publiek verluid waren duidt de ernst ervan goed aan. Het was een straf voor 
de zwaarste misdrijven. Zo was het althans in het begin van de onderzoeksperiode want 
 
                                                        
92 Vaak werden in het vonnis verschillende straffen met elkaar gecombineerd. Een verblijf in de 
stadsgevangenis was bv. vaak gecombineerd met een vermaning of een uitleiding. Ik heb geen rekening 
gehouden met de combinaties omdat dit de tabel onoverzichtelijk zou maken. Ik heb enkel rekening gehouden 
met de zwaarste straf. In het eerste voorbeeld is dat de gevangenisstraf, in het tweede de uitleiding. Eén soort 
combinatie heb ik omwille van het gewicht en de specificiteit ervan wel opgenomen in de tabel: de geseling en 
verbanning. 
93 Gevangenisstraffen werden soms ook gecombineerd met een dieet op water en brood. De wisselwerking met 
het voorarrest heb ik zelf kunnen vaststellen a.d.h.v. mijn onderzoek, maar ik heb het niet systematisch 
vergeleken. 
94 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 8, 15, 4 juni 1790. 
95 Dit geldt ook voor de verbanningen en andere historici hebben ook de aandacht gevestigd op de inefficiëntie 
van deze straf: A. Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution, 406; L. Van de Pol, Het 
Amsterdams hoerdom, 204. Zie ter voorbeeld: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 2, 6-7, 26 februari 1776 en 4, 28-29, 
15 april 1776 (Joanna Van den Dorpe). 



 

  125 

door de wijzigingen in de juridische strafpraktijk verdween de verbanning uit het 
straffenarsenaal. De laatste verbanningsstraf in mijn onderzoeksgroep dateert uit 1772 
en toen ging het eigenlijk al om een uitzonderlijke uitspraak. De straf typeert net als de 
lijf- en schandstraffen het oude strafsysteem dat onder invloed van de verlichting 
geleidelijk verdween. De verbanningen waren niet alleen moeilijk om op te volgen, de 
stedelijke overheden beseften ook dat ze hun problemen gewoon uitwisselden.96 Daarom 
werden de verbanningen langzaamaan vervangen door detenties. 

Ook lijf- en schandstraffen kwamen tijdens de onderzoeksperiode nog voor, maar 
talrijk waren ze al niet meer. Een lijfstraf – meer bepaald een geseling – kwam in het 
begin van de onderzoeksperiode drie keer voor in combinatie met een verbanning. 
Schandstraffen – in de literatuur vaak typische straffen voor prostituees genoemd – 
kwamen in de vonnissen niet aan bod.97 Dat ze toch toegepast werden, kan afgeleid 
worden uit latere rechtszaken en conversaties tussen gevangenen. In een van de 
verluyden tegen Elisabeth Rooman stond bijvoorbeeld vermeld dat ze een paar jaar 
voordien door militairen geleid was “langst de gewoonelicke plaetsen deser stadt met 
trommel ende fluytte sijnde haeren persoon alsdan behangen geweest met den 
vossensteerdt tot groote schande ende thoogh van geheel het publicq”.98 Een andere 
vrouw was in het spinhuis agressief geworden omdat een medegevangene gezegd had 
dat ze haar bij haar vrijlating “schandelyck met den trommel en de fluijte uyt stadt” 
zouden “leyden”.99 In de vonnissen zelf stonden deze straffen niet vermeld en dus is het 
onmogelijk om de toepassing ervan systematisch te bestuderen. Het kan zijn dat 
dergelijke rituelen op eigen initiatief uitgevoerd werden door militairen zoals het geval 
was voor Elisabeth Rooman, maar het kan ook zijn dat een (kleine) schandetocht 
standaard bij een uitleiding en/of verbanning hoorden.  

De vrijheidsberovingen of detenties waren de zwaarste straffen. Zoals vermeld werden de 
verbanningen geleidelijk aan vervangen door dit type straf. In het begin van de 
onderzoeksperiode bestonden beide soorten evenwel nog naast elkaar. Toen werden 
zware delinquenten ofwel verbannen, ofwel veroordeeld tot een opsluiting in het 
stedelijke tuchthuis. Mannen werden opgesloten in het rasp- en vrouwen in het 
spinhuis.100 In 1773 werd echter ook een provinciaal correctiehuis opgericht in Gent. Dit 

 
                                                        
96 P. Spierenburg, “Close to the edge: criminals and marginals in Dutch cities”, in Eighteenth-Century Studies, 31 
(1998), 3, 355. 
97 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 75. 
98 SAB, Oud archief, 192, Verluydboek, 316-317, 23 mei 1772. Volgens Deroisy gingen uitleidingen vaak gepaard 
met een schandstraf: A. Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas 
Autrichiens durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, 405-406. 
99 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 713, 1, 3, 9 januari 1778 (Anne Marie Faijt). 
100 Zie over de Brugse gevangenissen: B. Seynaeve, Het gevangeniswezen te Brugge in de 18e eeuw, Leuven 
(onuitgegeven masterverhandeling KU Leuven), 2001. 
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correctiehuis weerspiegelde de nieuwe ideeën over de strafpraktijken en de oprichting 
ervan kan dan ook beschouwd worden als de definitieve doodsteek voor de oude 
praktijken.101 Het is geen toeval dat het laatste verbanningsvonnis kort voor het 
oprichten van deze instelling geveld werd.  

 

Tabel 3.2 Bestraffing van prostituees en organisatoren, 1750-1790 (%) 

  Prostituees Organisatoren 

 
1750-1775 1776-1790 1750-1775 1776-1790 

 
(n: 161) (n: 203) (n: 47) (n: 50) 

Vrij lating 4 6  4  2  

Kleine straf  11 25 17 28 

Vermaning 2 21 9 8 
Stadsgevangenis 9 3 9 4 
Verhuizing / handelsverbod   1 

 
16 

Verwijderingsstraf  27 36 40 8  

Verbanning 12   36 
 Geseling + verbanning 1   2 
 Uitleiding 10 18 

 
2 

Bevel om de stad te verlaten 4 18 2 6 

Detenties  34 30 11 36 

Spin- of rasphuis Brugge 34 13 11 10 
Correctiehuis Gent   16 

 
26 

Andere (klooster) 1 1 
  Onbepaald 24 4 28 26 

Totaal 100 100 100 100 
Bron: Lijst met rechtszaken (Bijlage 4) 

 
Gespecialiseerde opvanghuizen voor prostituees zoals de Britse Magdalenahuizen 

bestonden er in de Zuidelijke Nederlanden niet, maar het idee van genezing was wel 
aanwezig in de correctie- en zelfs in de tuchthuizen. De tuchthuizen waren niet zozeer 
strafinstellingen dan wel plaatsen waar onmaatschappelijk gedrag gecorrigeerd werd 
via arbeid. In de correctiehuizen lag de nadruk dan weer op discipline en op de 
heropvoeding van vagebonden en landlozen, maar deze voorziening fungeerde tegelijk 
ook reeds als strafinstelling.102 Terwijl er bij de verbanningen gediscussieerd kan worden 
over de impact van deze straf, laten de detenties er weinig twijfel over bestaan. Een 
opsluiting in het tucht- of correctiehuis was – ondanks de ten dele nobele doelen – erg 

 
                                                        
101 C. Lis en H. Soly, Disordered lives, 184-192. 
102 Vilain XIV, de grondlegger van het correctiehuis, had scherpe kritiek op de tuchthuizen. De twee soorten 
instellingen waren dan ook op andere principes gebaseerd, maar in de praktijk was er niet altijd veel verschil. 
Zie: C. Lis en H. Soly, Disordered lives, 142-192. 
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zwaar. Zoals Julia Laite stelde met betrekking tot de Engelse situatie: “reform looked a 
great deal like punishment”.103 Bovendien duurden de detenties lang. De gemiddelde 
opsluitingsduur van de prostituees en organisatoren was 4,5 jaar. 

3 .4.2  Evolutie in de bestraffing 

Hoewel Tabel 3.2. aantoont dat de bestraffing aanzienlijk veranderde in de loop van de 
onderzoeksperiode, wijzen de gegevens niet echt op een verstrenging van het beleid. Als 
we over de specifieke straffen heen kijken naar de straffen die als licht en zwaar 
beschouwd werden, dan blijkt dat het aantal “zwaar gestraften” niet steeg. Terwijl de 
verbanningsstraf verdween (van 13% en 38% naar 0%), bleef het aantal detenties 
nagenoeg identiek voor de prostituees (van 34% naar 30%). Door de vervolgingstoename 
is het voor de prostituees nuttig om naar de absolute cijfers te kijken. In de eerste 
periode bedroeg het aantal vrouwen dat opgesloten werd 55 en in de tweede periode 60. 
Er werden dus wel meer vrouwen gearresteerd voor prostitutie, de meesten kwamen er 
zonder veel kleerscheuren vanaf. Ze werden hooguit vermaand of met een 
waarschuwing de stad uitgezet. Voor de organisatoren veranderde er echter wel iets. In 
de tweede periode werden ze veel vaker dan eerst opgesloten. Het aantal detenties 
verviervoudigde (van 11% naar 36%), al betekent dit niet dat de repressie 
verviervoudigde. In de praktijk ging het vooral om een vervanging van de 
verbanningsstraf (38% in de eerste periode) door de detenties (36% in de tweede 
periode). Terwijl de prostituees al in de eerste periode in grote aantallen gedetineerd 
werden, werd dit voor de organisatoren pas gedaan eens het correctiehuis in Gent 
geopend was.  

Aan de schijnbare continuïteit is echter wel een keerzijde verbonden. Het aantal “zwaar 
gestraften” steeg dan wel niet, het gewicht van de zware straffen nam wel toe. Niet 
alleen werd de inefficiënte verbanningsstraf vervangen door de vrijheidsberoving, de 
lengte van de detenties nam ook aanzienlijk toe. Tabel 3.3 toont dit aan. Voor de 
prostituees nam de gemiddelde lengte van een detentie toe van 2,8 jaar in de eerste 
periode tot 4,5 jaar in de tweede periode.104 Voor de organisatoren kan de evolutie niet 
bekeken worden omdat er voor de eerste periode onvoldoende informatie beschikbaar 
 
                                                        
103 Julia Laite, “A global history of prostitution: London”, 132. 
104 Deze evolutie is niet te wijten aan de oprichting van het correctiehuis. Ook de verblijven in het Brugse 
spinhuis werden langer. Onrechtstreeks kan er wel een verband geweest zijn omdat de komst van het 
correctiehuis voor een capaciteitsverhoging zorgde waardoor langere opsluitingen mogelijk werden. In de 
oudste rechtszaken stond meestal niet aangegeven hoe lang de opsluiting zou duren. Er stond “ter discretie 
van de schepenen”. uit de gevangenisarchieven konden echter alsnog enkele straflengtes afgeleid worden. 
Wellicht is het verschil tussen de vroege en late periode nog groter dan het kleine aantal gevonden cijfers laat 
zien. 
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is over de straflengte.105 De evolutie is te verklaren door de oprichting van het 
correctiehuis. Door de capaciteitsverhoging kon de straflengte opgetrokken worden, 
ook deze in het spinhuis. Voor de veroordeelden was die evolutie uiteraard nefast, maar 
over het oordeel van de autoriteiten over prostitutie zegt het eigenlijk niet zoveel. Het 
wijst vooral op de veranderende visies op de straf- en correctiepraktijken in het 
algemeen. Opsluiting was hét correctie- en repressiemiddel van de tijd. In andere landen 
vond dezelfde evolutie plaats. Ook daar werden prostituees en andere als marginaal of 
crimineel beschouwde personen steeds meer opgesloten, al is het wel duidelijk dat 
prostituees er sneller weer vrijkwamen. Terwijl de prostituees in Brugge voor jaren 
achter slot en grendel verdwenen, duurde een opsluiting in Parijs en Amsterdam slechts 
enkele maanden.106 In Gent waren de straffen gelijkaardig als in Brugge,107 maar de kans 
om er vervolgd te worden was er natuurlijk wel kleiner. In vergelijkend perspectief 
werd prostitutie dus uitermate streng bestraft in Brugge. Tussen de bestraffing van de 
prostituees en de organisatoren waren er evenwel verschillen. 

 

Tabel 3.3 Lengte van de verbanningsstraffen en detenties (in jaren)108 

  Verbanningen Detenties Detenties 

 
Prostituees Organisatoren Prostituees Organisatoren 

 
    1750-1775 1776-1790 

 
 

(n: 21) (n: 18) (n: 15) (n: 54) (n: 19) 

Min. 5 6 0,5 0,5 3 
Max. 25 25 8 10 12 
Gem.  11,2 13,6 2,8 4,5 6,2 
M. 12 13,5 2 4 4 
Modus 12 15 3 3 3 

Bron: Lijst met rechtszaken (Bijlage 4) 

 
                                                        
105 Zie de vorige voetnoot. Voor de eerste periode is er voor de organisatoren slechts één lengte bekend : 5 jaar. 
106 In Parijs fungeerde het hôpital als strafinstelling. Zie Benabou, 79-85. Van de Pol vermeldt niet zoveel 
concrete opsluitingsduren, maar ze noemt wel enkele lichte en zware straffen. Als zwaar geldt een verbanning 
van vier jaar of een combinatie van twee jaar opsluiting en vier jaar verbanning. E.-M. Benabou, La prostitution 
et la police des moeurs, 79-85; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 190. 
107 B. Vos, Meisjes van plezier. De prostituee te Gent in de zeventiende en achttiende eeuw (casus 1775-1795), Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 2007, 55. 
108 Ik heb enkel voor de detenties van de prostituees een onderscheid gemaakt tussen de eerste en tweede 
periode omdat de verbanningen sowieso maar betrekking hebben op de vroege periode en omdat de detenties 
van de organisatoren over een te kleine groep gaan. Voor de organisatoren heb ik slechts één cijfer voor de 
vroege periode. Niet alle straffen zijn in de tabel opgenomen omdat de lengte van de straf bij de detenties 
soms niet vermeld staat. 
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3 .4.3  Prostituees en organisatoren: een bescheiden verschil  
in moraliteit  

Eerder heb ik vastgesteld dat de organisatoren – hoewel bordeelhouden uitdrukkelijker 
in de wetgeving geregeld was en als een “pest” beschouwd werd – veel minder vervolgd 
werden dan de prostituees (364 vs. 97 arrestaties). Toch kan uit de bestraffing 
opgemaakt worden dat de organisatoren wel degelijk als de meest immorele van de twee 
partijen aanzien werden. Er is een verschil in bestraffing, al is het bescheiden. In de 
eerste periode was er een verschil tussen het aantal personen dat verbannen werd en 
het aantal dat opgesloten werd in het tucht- of correctiehuis. Terwijl de organisatoren 
vooral verbannen werden (38% t.o.v. 13% van de prostituees), werden de prostituees 
vooral opgesloten (34% t.o.v. 11% van de organisatoren). Hoewel de opsluiting voor de 
betrokkenen zelf de zwaarste straf moet geweest zijn, bekeken de schepenen en 
pensionarissen die rechtspraken dit niet zo. Terwijl de prostituees werden opgesloten 
met het idee hun gedrag te corrigeren, was de verbanning een zuivere strafmaatregel. 
Pas met de oprichting van het correctiehuis werd opsluiting een echte strafmaatregel. 
Hier tegenover staat echter dat het verschil in verbanningsduur vrij kort was (Tabel 
3.3). Zelfs de heisa die ontstond na de aanhouding van Albertine Noncle en de 
vaststelling dat er prostitutienetwerken bestonden leidde niet tot grote strafverschillen. 
De betrokken prostituees en bordeelhouders werden respectievelijk voor twaalf en 
vijftien jaar verbannen. 

In de loop van de onderzoeksperiode nam het verschil in bestraffing tussen beide 
partijen toe. Tijdens de tweede periode was de lengte van de detenties beduidend langer 
voor de organisatoren dan voor de prostituees. Terwijl de organisatoren voor gemiddeld 
6,2 jaar achter de tralies verdwenen was dit bij de prostituees “slechts” 4,5 jaar. 
Bovendien werden de organisatoren die kwalijke normen overschreden des te streng 
bestraft. Zo werd de bordeelhoudster Maria Peulu veroordeeld tot tien jaar 
correctiehuis omdat ze een meisje met geweld tot prostitutie had gedwongen.109 Het 
toegenomen verschil kan gerelateerd zijn aan een veranderende houding ten opzichte 
van prostitutie, moraliteit en slachtofferschap. Zoals eerder aangegeven bestaat er 
onder historici consensus over de opkomst van het slachtofferidee in de achttiende 
eeuw.  

Het is mogelijk dat de Brugse schepenen in de loop van de onderzoeksperiode 
inderdaad meer oog kregen voor de persoonlijke achtergronden van de prostituees, 
zeker als het om jonge meisjes ging. Zo vroegen ze in 1785 aan de negentienjarige Louise 
Damoiseau of ze geen ouders had waarbij ze een minder schandaleus leven kon leiden, 

 
                                                        
109 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 7-18, 9 september 1778. 
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schreven ze de oom van een achttienjarig weesmeisje aan om te vragen haar op te halen 
en voor haar “te sorghen” en schreven ze voor de twintigjarige Marie Santie naar het 
Gentse schepencollege om te vragen of het meisje familie had waaraan ze kon 
toevertrouwd worden.110 In het begin van de onderzoeksperiode kwamen dergelijke 
tekenen van bezorgdheid niet voor. De schepenen informeerden toen nooit naar de 
familie van vreemde prostituees en verweten ze vaak dat ze “jonck ende cloeck” waren 
en dus in staat om op een eerlijke manier geld te verdienen.  

Toch is het moeilijk om aan dergelijke indrukken een conclusie te koppelen. De 
rechtszaken werden in de loop van de jaren immers kwalitatiever en negatieve 
houdingen ten opzichte van prostituees bleven bestaan. De schepenen hadden in 1785 
geen oren naar de armoede van Marie Viane en terwijl ze haar verweten dat ze niet voor 
haar kinderen zorgde, hadden ze geen mededogen wanneer een van die kinderen zelf in 
de problemen kwam. Een jaar na Marie’s vervolging werd haar dochter beschuldigd van 
prostitutie, vagebonderen en bedelen. Het meisje wierp terecht op dat ze “noijt niet 
anders en heeft gesien”, maar de schepenen luisterden niet. Een moeilijke jeugd gold 
duidelijk niet als verzachtende omstandigheid. Wanneer het meisje zei dat ze heel goed 
kon vlas spinnen en dat ze dat voortaan zou doen om de kost te winnen, antwoordden 
ze cynisch dat “men tot Gent (in het provinciaal correctiehuis) niet anders en spint als 
vlasse gaerens”.111 Mededogen was kennelijk iets voor meisjes uit eerlijke families. In 
wat volgt besteed ik aandacht aan verschillen in de strafmaat.  

3 .4.4  Bezwarende en verzachtende omstandigheden 

Zoals vermeld bestonden er grote verschillen in de strafmaat. Terwijl sommige 
personen voor jaren in een tucht- of correctiehuis verdwenen, werden anderen gewoon 
de stad uit gezet of met een vermaning terug naar huis gestuurd. De dualiteit is voor een 
stuk te verklaren doordat we appelen en peren vergelijken. Terwijl sommige vrouwen 
nog maar kort actief waren, waren anderen dat al jaren. Nog anderen waren al 
meermaals met de politiediensten of het gerecht in aanraking gekomen en ook waren er 
veel beklaagden die niet alleen van prostitutie, maar ook van andere misdrijven 
beschuldigd werden. Het is kenmerkend voor de tijd dat veel rechtszaken over meer dan 
één feit handelen.112 Gezien het grote aantal verschillende straffen en de vele gradaties 
in andere misdrijfaandelen en aantal vervolgingen is het niet mogelijk om al deze zaken 

 
                                                        
110 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 9-10, 5 november 1785 (Louise Damoiseau); Registers instructies, 718, 10, 2 
augustus 1783 (Marie Santie). 
111 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 5, 9-12, 31 mei 1785 (Marie Viane); Tychten, 655, 6, tussen 20 en 21, 14 juni 
1786 (Marie Joanne Serruys). 
112 M. van der Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800, 40. 
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in detail in kaart te brengen. Een aantal algemene vaststellingen kunnen we echter wel 
maken. Zo weten we dat 49% van de beklaagden die ook andere misdrijven op hun 
kerfstok hadden en 51% van de recidivisten een “zware straf” – een verbanning of een 
detentie – kregen. In de totale groep was dit 39%.113 Beide zaken hadden dus een invloed 
op de strafmaat, maar geen al te grote.  

De extremen tonen de invloed duidelijker aan. Zo werd Pieter Hieronsens tot twaalf 
jaar correctiehuis veroordeeld omdat hij niet alleen bordeel had gehouden, maar ook 
diefstallen had gepleegd en geestelijken had afgeperst die zijn bordeel hadden bezocht. 
Bovendien was hij, zowel in Brugge als daarbuiten, al eerder veroordeeld.114 De 
prostituee Isabelle Therese Pluy werd vijf keer vervolgd tussen 1764 en 1768. De eerste 
keer kwam ze er vanaf met een vermaning en de tweede keer werd ze zonder veel meer 
de stad uitgezet. De derde keer echter werd ze formeel verbannen voor een periode van 
zes jaar. Toen ze kort daarna terugkwam en dus banbreuk pleegde werd ze op het 
schavot gegeseld en vervolgens voor negen jaar verbannen. De vijfde keer ten slotte 
werd ze opnieuw gegeseld en verbannen, voor twaalf jaar ditmaal.115 Het waren dus 
vooral de hardnekkige recidivisten die een hard vonnis kregen, zeker als ze snel terug 
opgepakt waren. Marie Therese Houstin werd drie keer gearresteerd. De eerste keer was 
ze vermaand. De tweede keer, drie jaar later, kreeg ze naast een vermaning ook een 
week op water en brood in de stadsgevangenis. De derde keer waren de 
raadspensionarissen echter onverbiddelijk en werd ze voor drie jaar naar het 
correctiehuis in Gent gestuurd. Het maakte de pensionarissen kwaad dat Marie Therese 
“nauwelijckx” een week na haar vrijlating opnieuw in een bordeel was aangetroffen. 
Volgens hen betekende dit dat ze het college “uijtlacchtte”.116  

Hoe belangrijk de invloed van andere misdrijven en recidive ook was, de belangrijkste 
strafbepaler had geen betrekking op het misdrijf, maar op de beklaagde als persoon. De 
immense verschillen in de bestraffing zijn in de eerste plaats toe te schrijven aan de 
herkomst van de veroordeelde. Figuur 3.2 toont dit duidelijk aan. Terwijl de 
Bruggelingen een kleine straf of een zware detentie kregen, werden de vreemde 
beklaagden massaal de stad uit gezet. Dit patroon is te verklaren door de ijver om de 
lokale bevolking te vrijwaren van immoraliteit, de interpretatie van prostitutie als 
noodzakelijk kwaad en de bescherming van de stadsfinanciën.   
  

 
                                                        
113 Er waren in totaal 464 rechtszaken (en dus 180 zwaar bestraften). Er waren 141 zaken waarin er naast 
prostitutie ook nog een ander misdrijf was (69 zwaar bestraften) en 140 zaken m.b.t. recidivisten (71 zwaar 
bestraften): Lijst met rechtszaken (Bijlage 4). 
114 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 5, 6-12, 24 april 1776. 
115 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 710, 41-42, 30 juni 1764; SAB, Oud archief, 192, Verluydboeken, 260-261, 5 
oktober 1765; Verluydboeken, 262-263, 9 november 1765; Verluydboeken, 284-285, 2 januari 1768. 
116 Letterlijk staat er “uijt te lacchen”: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 7, 7-8, 17 juni 1786.  
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Figuur 3.2 Vergelijking van de bestraffing van Brugse  
en vreemde prostituees en organisatoren, 1750-1790 

Bron: Lijst met rechtszaken (Bijlage 4) 

Ik heb in paragraaf 3.3.1 reeds vermeld dat er onder bordeelhouders een ongeschreven 
norm bestond die stipuleerde dat er geen lokale meisjes in dienst mochten zijn. Dat ze 
liever met vreemde meisjes werkten had in de eerste plaats te maken met de families 
van de meisjes, maar ook het stadsbestuur was niet onverschillig voor dit gegeven. In 
feite namen de gerechtsofficier en schepenen op het stedelijke niveau een vaderlijk 
gezag over hun onderdanen waar. Dit uitte zich niet alleen in het helpen van wanhopige 
ouders, maar ook in de meer algemene betrachting om de eigen onderdanen te 
vrijwaren van een slecht levenspad.117 In de regel is het zo dat Brugse vrouwen bij een 
eerste arrestatie een waarschuwing kregen en dat ze bij latere arrestaties of indien de 
feiten ernstig waren opgesloten werden. Daarnaast speelden ook de families van de 
prostituees een rol in de strafkeuze. Als families om een arrestatie gevraagd hadden, 
volgden de schepenen meestal hun wensen. Sommige ouders vroegen een 
waarschuwing, anderen een collocatie.118 In het algemeen waren de autoriteiten vooral 

 
                                                        
117 M. Mechant, “Dishonest and unruly daughters”; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 210-214. 
118Als de kosten betaald werden, voerden de schepenen gewoon de wensen uit van de familie en konden de 
detenties lang duren of – uitzonderlijk – in een klooster plaatsvinden. Meestal betaalde de stad echter (het 
grootste deel). Volgens Lis en Soly werden de collocatieaanvragen ook dan meestal ingewilligd. Niet alle 
ouders die om een gerechtelijke ingreep vroegen, vroegen echter meteen een collocatie aan. Lis en Soly 
besteden weinig aandacht aan dit gegeven, maar veel ouders vroegen niet meer dan een vermaning. Soms 
kwamen er ook aanvragen binnen van niet-Brugse ouders. Dit kon zowel een collocatie betreffen (vb. 
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geneigd om in te grijpen als het vrouwen uit eerlijke of gerespecteerde families betrof. 
Als het om vrouwen uit oneerlijke of marginale families ging, grepen ze vooral in als de 
vrouwen voor overlast zorgden of zichtbaar schandaleus leefden.119 

De lokale prostituees werden dus opgesloten met de bedoeling hen te heropvoeden of 
op z’n minst uit het kwaad weg te houden. Een gelijkaardige bekommernis bestond ook 
voor andere als crimineel of marginaal beschouwde personen. Het gaat dus om een 
algemeen patroon in de bestraffing van criminaliteit, maar als de eigen moraliteit niet 
op het spel stond was het patroon wel minder uitgesproken.120 Dit kan opgemaakt 
worden uit het verschil met de organisatoren. Zij werden in de jaren vijftig en zestig – 
toen de verbanning nog beschouwd werd als een zware straf – immers wel nog uit de 
stad gezet (Figuur 3.2).  

Voor vreemdelingen was het prostitutiebeleid niet gericht op repressie of correctie, 
maar eenvoudigweg op de verwijdering van het probleem. Dit bleef zo na het 
verdwijnen van de verbanningsstraf toen vreemde prostituees de stad uitgeleid werden 
of het bevel kregen om de stad te verlaten. Door dit beleid werd prostitutie niet 
bestreden. Integendeel, het wakkerde de uitwisseling van prostituees tussen 
verschillende steden aan. De schepenen wisten dit goed en vermeden het niet om twee 
redenen. Ten eerste hadden ze de vreemde vrouwen nodig om het noodzakelijke 
prostitutiewerk te verrichten. Wellicht waren de patrouilles vooral gericht op het 
indijken van de sector als die te groot dreigde te worden. Ten tweede speelden ook 
financiële belangen een rol. Wie opgesloten werd in een tucht- of correctiehuis moest 
daar werken, maar toch kostte een detentie nog heel wat geld. Voor vreemdelingen kon 
de stad die som niet betalen.121 Bovendien zou de opsluiting van vreemdelingen tot een 
capaciteitsprobleem leiden waardoor er geen plaats meer zou zijn voor de eigen 
bevolking. De uitzonderingen tonen het belang van dit gegeven goed aan. De 
vreemdelingen die toch opgesloten werden waren mensen die op kosten van hun 
familie gedetineerd waren of personen uit het graafschap Vlaanderen die vanaf 1773 
opgesloten werden in het provinciaal correctiehuis in Gent.122 De vreemdelingen die een 
kleine straf kregen waren personen die al lang in de stad gevestigd waren.123 

 
                                                                                                                                                                             
Marianne Cortenbos: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 29 februari 1768) als het verzoek om 
ze op te pakken zodat de ouders ze konden afhalen (vb. Isabelle De Rhoo: RAB, FSB, TBO 119, Criminele 
vervolgen, 643, 114-115, 9 december 1761). I.v.m. de rekwesten zie: C. Lis en H. Soly, Disordered lives. 
119 Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 10, 1-6, 14 november 1778 (Anna Lointjens). 
120 Roets stelde dit ook vast voor criminaliteit in het algemeen en specifiek m.b.t. prostitutie werd in Brussel 
hetzelfde verband vastgesteld. Zie resp.: A.-M. Roets, “Rudessen, dieften ende andere crimen”, 115-118; A. Deroisy, 
La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution, 405-406 en 410-411.  
121 Er is wat dit betreft een analogie met het herkomstbeginsel in het armoedebeleid. Zie paragraaf 3.3.1.  
122 Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 1-5, 12 augustus 1778 (Philippina Deijnoot). 
123 Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 648, 7, 26-30, 28 oktober 1779 (Marie Philips).  
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3 .5  Besluit  

De analyse van het prostitutiebeleid toonde aan dat er zich in de achttiende eeuw een 
vrij grote verandering voltrok in de aanpak van prostitutie in Brugge. Terwijl 
commerciële seks aanvankelijk weinig vervolgd werd, was de prosecutie aan het eind 
van de eeuw vergelijkbaar met het vervolgingshoogtepunt in Amsterdam. Voor een 
provinciestad waren de Brugse autoriteiten op dat moment erg actief bezig met 
commerciële seks. De Brugse beleidsverandering en de positie van Brugge ten opzichte 
van andere steden mag ons echter niet verhinderen om continuïteit te erkennen. In het 
algemeen bleef het beleid eerder op tolerantie gestoeld dan op repressie. Op het 
hoogtepunt van de vervolging werden er 38 prostituees en bordeelhouders per jaar 
vervolgd. In een stad met 30.000 inwoners moeten er heel wat meer personen actief 
geweest zijn in de sekssector. Dat de basishouding van de overheid tolerant bleef, blijkt 
daarenboven ook uit het ontbreken van normatieve bronnen, het belang van niet-
gerelateerde arrestatieredenen, het oogluikend toestaan van bordelen en de evolutie in 
de bestraffing. Er werden aan het eind van de eeuw meer vrouwen gearresteerd, maar 
het aantal dat bestraft werd steeg nauwelijks.  

De vervolgingsverandering toont aan de Brugse schepenen geen pasklaar antwoord 
hadden op de problemen die prostitutie met zich meebracht. Net zoals de autoriteiten in 
andere steden waren ze zoekende en schipperden ze tussen tolerantie en repressie. Uit 
enkele kleurrijke passages uit de verluyden blijkt dat ze prostitutie en bordeelhouden op 
z’n minst van bij het begin van mijn onderzoeksperiode moreel veroordeelden. 
Commerciële seks was “eene peste onder het publicq” en het leidde tot het “bederf van 
ziele ende lichaem”. De schepenen lieten prostitutie desondanks betijen omdat er vraag 
en aanbod was, en omdat ze de capaciteit niet hadden om het te bestrijden. Ook in 
Brugge werd prostitutie dus als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Het werd 
getolereerd zolang enkele onuitgesproken grenzen niet overschreden werden. Een van 
de belangrijkste van die grenzen was de herkomst van de prostituees. Prostitutie was 
iets voor vreemdelingen en Brugse eerlijke meisjes moesten beschermd worden.  

In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het geleidelijk aan onmogelijk om dit 
laissez-faire beleid te handhaven omdat de algemene tolerantie ten aanzien van 
onmaatschappelijk gedrag afnam en omdat de stedelijke autoriteiten het gedrag van de 
bevolking steeds nauwgezetter gingen opvolgen. De verarming leidde tot een 
verharding van het mentale klimaat. Door de professionalisering en de uitbreiding van 
de burgerlijke wacht was het bovendien mogelijk om prostitutie op een andere manier 
te controleren. De vervolgingsstijging was dus het directe resultaat van Brugge’s zelf 
aangemeten imago van wel gepoliceerde stadt. Eerder dan dat dit tot repressie leidde, 
zorgde het voor een meer continu beleid. De sporadische signaalacties maakten plaats 
voor regelmatige bordeelpatrouilles. De gevolgen van deze aanpak waren 
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verstrekkender dan de vervolgingstrend laat zien omdat de toegenomen pakkans de 
zelfregulering in de sector aanzienlijk deed toenemen. Naast de bescherming van lokale 
meisjes, kwam de focus steeds meer te liggen op het vermijden van zichtbaarheid en 
schandaal. Tegelijk groeide echter ook de bekommernis om de prostituees. De 
schepenen wilden lokale en jonge meisjes die als eerlijk beschouwd werden corrigeren 
in tucht- en correctiehuizen.  

Het vernieuwde beleid had echter een keerzijde. De verhoging van de pakkans zorgde 
niet alleen voor zelfregulering, maar ook voor gesjoemel. Sommige praktijken bleven 
bestaan, maar gingen ondergronds. In feite speelde het nieuwe beleid vooral in de kaart 
van de bordeelhouders. Door de focus op zichtbaarheid en schandaal wonnen zij aan 
belang, terwijl ze – mits enkele veiligheidsmaatregelen – tegelijk gevrijwaard waren van 
vervolging. Bovendien zorgde de motivatie om prostituees te corrigeren ervoor dat de 
bestraffing van de bordeelhouders nauwelijks zwaarder was deze van de prostituees. De 
paradox van het Brugse beleid was dan ook dat de organisatoren makkelijker vrijuit 
gingen dan de prostituees, ook al werd hun misdrijf als ernstiger en moreel 
verwerpelijker beschouwd. Ook werden lokale en jonge prostituees onder het mom van 
hen te corrigeren veel strenger aangepakt dan vreemde prostituees die van stad tot stad 
reisden.  

Tot slot wil ik nog even terugkomen op de twee doelen die aan de basis van mijn 
onderzoek liggen: de algemene kenmerken van prostitutie in een kleine Vlaamse stad, 
en de oorzaken en gevolgen van prostitutie in de levensloop van de prostituees. Ten 
eerste is het duidelijk dat de grootte van de stad het beleid niet bepaalde. Andere 
contextfactoren waren bepalender. In Brugge zorgden vooral het intolerante 
tijdsklimaat en de uitgebreide politiecapaciteit ervoor dat de vervolging relatief 
intensief was en dat de bestraffing in vergelijking met deze in andere landen hard was. 
Aan de grondslag van het beleid lag echter dezelfde houding als in andere steden. 
Prostitutie was een noodzakelijk kwaad waarop geen pasklaar antwoord bestond. Ten 
tweede is het – ook al heb ik aan de levenslopen van de prostituees geen aandacht 
besteed – evident dat het strenge Brugse beleid een aanzienlijke invloed moet gehad 
hebben op (potentiële) prostituees. De immer aanwezige dreiging van het spinhuis kan 
ontradend gewerkt hebben, maar het kan ook de werkomstandigheden en de verdere 
levensloop getekend hebben. In Hoofdstuk 8 (leef- en werkomstandigheden) en 
Hoofdstuk 9 (gevolgen) besteed ik meer aandacht aan deze onderwerpen. Voorlopig 
blijven we echter nog even bij de algemene kenmerken van de Brugse prostitutiesector. 
In het volgende hoofdstuk onderzoek ik de Brugse prostitutiemarkt. Ook op dit terrein 
kan het beleid van de schepenen een grote impact gehad hebben. De intensieve 
vervolging moet wel een stempel hebben gedrukt op de organisatie van de sector. 

 





 

 137 

Hoofdstuk 4   
De markt: een professionele prostitutiesector in 
een kleine stad 

Dit hoofdstuk vormt het tweede en laatste luik uit het top-down gedeelte van mijn 
onderzoek. Het schetst de markt waarbinnen de prostituees die ik bestudeer actief 
waren en belicht in welke mate de Brugse sector verschilde van deze in Parijs, Londen, 
Amsterdam, Bristol en Nantes – de reeds goed bestudeerde hoofd- en havensteden. De 
centrale vraag van dit hoofdstuk is of de beperkte omvang van Brugge een invloed had 
op de markt: op de grootte van de sector, wat er “verhandeld” werd, waar dit gebeurde 
en wie daarbij betrokken was. Het idee dat prostitutie een grootstedelijk fenomeen is, is 
– zoals ik in de inleiding reeds vermeld heb – aanwezig in heel wat studies en impliceert 
dat prostitutie fundamenteel anders was in kleine steden. Toch is het onduidelijk waarin 
de invloed van het grootstedelijke precies te vinden was. Er is weinig onderzoek 
verricht naar kleine steden, maar tussen de bestudeerde steden onderling waren de 
grootte- en karakterverschillen alsnog aanzienlijk en een vergelijking van de 
bevindingen voor deze steden wijst niet op een grote invloed van het grootstedelijke.1  

Aan de ene kant waren er veel gelijkenissen tussen de steden. Zo demonstreert de 
studie van de geografie dat er in de achttiende eeuw bescheiden concentraties van 
prostitutie bestonden. Commerciële seks was steeds verspreid over de hele stad, maar in 
buurten waar er veel potentiële klanten vertoefden en in arme buurten waren wel 
opvallend meer prostituees. Ook de hiërarchie tussen prostituees was universeel. Al 
beklemtoonden de meeste historici dat de grenzen tussen verschillende soorten 
prostituees vaag waren, ze toonden ook aan dat er verschillen inzake profiel en comfort 
bestonden die samenhingen met een prijsverschil. De meeste verschillen tussen steden 
waren vrij subtiel. Voor zover we weten was er bijvoorbeeld weinig verschil tussen de 
 
                                                        
1 Zie voor de literatuurbronnen de voetnoten in de paragrafen over de specifieke onderwerpen. In deze 
inleiding vat ik de resultaten samen die ik verderop uitgebreider bespreek. 
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aard van de seksuele handelingen. De markt was overal gericht op wat als “normale 
seks” beschouwd werd: vaginale penetratie. Dat zaken die wat devianter waren iets 
meer voorkwamen in Londen dan in Amsterdam zou er op kunnen wijzen dat de 
stadsomvang wel een invloed had op het seksuele gamma, maar zekerheid hierover 
bestaat er niet. Het is bovendien ook duidelijk dat prostitutie seks tussen twee 
volwassenen betrof. In de eigentijdse literatuur werd dan wel gewag gemaakt van 
kinderprostitutie, de juridische bronnen bevestigen dit niet. In sommige steden waren 
de prostituees iets jonger of ouder dan elders, maar het ging overal om jongvolwassen 
vrouwen.  

Aan de andere kant waren er ook wezenlijke verschillen, maar op het eerste zicht 
waren deze niet gerelateerd aan de omvang van de stad. Terwijl de grootte van de sector 
in Londen en Amsterdam in verhouding stond tot de grootte van de stad, was de sector 
in Parijs véél groter. Dit is althans wat schattingen van het aantal prostituees – een 
oefening die vandaag veel kritiek oogst – suggereren. Parijs week niet alleen af inzake 
de grootte van de sector, ook de verhouding tussen de hiërarchische klassen was er 
anders. Terwijl er in de meeste plaatsen vooral lagere klasse prostitutie bestond waren 
er in Parijs ook veel eliteprostituees. 

Het belangrijkste verschil tussen de bestudeerde steden betreft echter de mate 
waarin de sector geprofessionaliseerd was. Het belang van bordeelhouders en andere 
organisatoren was afhankelijk van de stad en de verhouding tussen de beroeps- en 
gelegenheidsprostituees was dat evenzeer. In Parijs en Amsterdam was de sector het 
meest geprofessionaliseerd. Er waren – zeker in Amsterdam – veel bordeelprostituees en 
via een systeem van schuldopstapeling hadden de bordeelhouders veel macht over deze 
vrouwen. In Londen, Bristol en Nantes daarentegen zag de markt er helemaal anders uit. 
De bordeeleconomie overheerste er niet en de prostituees waren er relatief 
onafhankelijk. Ze werkten op straat of in per uur gehuurde kamers. Volgens Pluskota 
had de grootte van de stad een invloed op de organisatiegraad,2 en in Frankrijk en 
Engeland schijnt dit inderdaad te kloppen. De sector was georganiseerder in Parijs en 
Londen dan in Nantes en Bristol. Aangezien het verschil tussen Londen en Amsterdam 
erg groot was, lijkt deze stelling in Europees perspectief echter niet helemaal te 
kloppen.  

Op Amsterdam na lijkt het belang van de bordeeleconomie kleiner geweest te zijn 
dan op basis van de eigentijdse literatuur meestal aangenomen wordt. Volgens Benabou 
waren bordelen met inwoning vooral een fenomeen uit de negentiende eeuw en Engelse 

 
                                                        
2 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, Londen, Routledge, 2016, 52. 
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historici hebben het belang van bordelen al helemaal geminimaliseerd.3 Zo stelde 
Henderson dat “only a small minority of London’s prostitutes ever worked within the 
kind of brothel these writers so reviled” en Tim Hitchcock noemde de Engelse 
bordelenwet “a profound over-reaction to a largely non-existent problem.”4 Hij 
benadrukte daarnaast ook het sporadische en amateuristische karakter van veel 
prostitutie: “while historians have tended to connive at the depiction of prostitution as 
a distinct and well-defined process (even a profession) it is clear that commercial sex 
was more an outpost of poverty than anything else.”5  

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe de markt in elkaar zat in het kleine Brugge en 
tracht ik op die manier meer inzicht te krijgen in de mate waarin de stadsgrootte en de 
Brugse context de markt vormgaven. De net gemaakte vergelijking van de literatuur 
suggereert dat de grootte weinig invloed had en in het vorige hoofdstuk bleek ook al dat 
het prostitutiebeleid in Brugge inzake de repressiegraad gelijkenissen vertoonde met de 
grootstedelijke aanpak van het fenomeen. Bovendien heb ik in het vorige hoofdstuk ook 
reeds gesteld dat het beleid in de kaart speelde van de bordeelhouders. Ik behandel in 
dit hoofdstuk verschillende marktkenmerken, maar de soorten prostitutie (paragraaf 
4.5) en de organisatiestructuur (4.7) krijgen het meest aandacht. In vergelijkend 
perspectief zijn deze het interessantst omdat er al grote verschillen vastgesteld zijn 
tussen steden en omdat deze het meest relevant zijn voor de studie van de levenslopen. 
Recent onderzoek toont immers aan dat de arbeidsrelaties, net als het beleid, een 
belangrijke determinant zijn voor de leef- en werkomstandigheden van de vrouwen in 
de sector.6 Voor ik aan dit onderwerp aandacht besteed, richt ik me echter eerst op de 
meer algemene onderwerpen: de omvang van de markt (4.1), de geografie (4.2), wat er 
verhandeld werd (4.3) en door wie (4.4), en de relatie tussen de stedelijke vraag en de 
klantenprofielen (4.6).  

 
                                                        
3 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 1996, 298-307; E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, 
Librairie Académique Perrin, 1987, 215-218. 
4 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
Londen, Longman, 1999, 28; T. Hitchcock, English sexualities, 1700-1800, New York, 1997, 107. 
5 T. Hitchcock, Down and out in eighteenth-century London, Londen, Hambledon Continuum, 2004, 93. 
6 R. Frances, “Working and living conditions”, in Selling sex in the city. A global history of prostitution, 1600s-2000s, 
Leiden, Brill, 2017. 
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4 .1  Omvang 

Of het nu Brugge of een andere stad betreft, het is steeds moeilijk om de omvang van de 
prostitutiesector te bepalen. In de historiografie is de grootteorde lang een belangrijk 
onderwerp geweest, maar vandaag worden schattingen afgedaan als wat triviaal.7 Julia 
Laite noemde het inschatten van het aantal prostituees “an exercise in relative futility”.8 
Laite heeft een punt, maar omdat de grootteorde belangrijk is in een sectoranalyse die 
het belang van de stadsomvang in kaart brengt, wil ik er toch kort bij stilstaan. Uit de 
beschikbare schattingen voor andere steden kunnen we afleiden dat de sector in Londen 
en Amsterdam met respectievelijk één prostituee per 225 en 175 inwoners vergelijkbaar 
was, maar dat deze in Parijs met één prostituee per 50 inwoners een stuk groter was.9 In 
Brugge was de sector zonder twijfel kleiner dan deze verhoudingen. 

Ten eerste toont de afwezigheid van het thema in verhalende bronnen aan dat er 
weinig debat over gevoerd werd en dat de stad geen reputatie had.10 Parijs, Londen en 
Amsterdam waren alle drie gekend en berucht als “prostitutiestad”, maar voor Brugge 
geldt dit niet. Ten tweede wijst het voorhanden cijfermateriaal uit dat een verhouding 
van één prostituee op 300 inwoners realistisch kan zijn, maar dat een grotere dichtheid 
onwaarschijnlijk is. Eigentijdse schattingen over het aantal prostituees zijn er voor 
Brugge niet beschikbaar. Het meest bruikbare aantal dat in de buurt komt van een 
totaalcijfer dateert uit 1841. Toen waren er bij het stadsbestuur 67 vrouwen gekend als 
prostituee: 22 geregistreerde prostituees en 45 vrouwen die clandestien werkten.11 
Rekening houdend met het dark number, maar omgekeerd ook met het feit dat Brugge 
gegroeid en veranderd was in de halve eeuw tussen het einde van de onderzoeksperiode 
en 1841, denk ik dat het aantal in de achttiende eeuw groter moet geweest zijn.12 De 

 
                                                        
7 Benabou, Van de Pol en Trumbach besteedden er wel wat aandacht aan, voornamelijk op basis van 
schattingen van tijdgenoten: E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 9; R. Trumbach, Sex and the 
gender revolution. Volume 1: heterosexuality and the third gender in enlightenment London, Chicago, University of 
Chicago press, 1998, 112-120; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende 
eeuw, 99-102. In recentere studies wordt het onderwerp echter niet meer bekeken. Pluskota vermeldt het niet 
en Laite geeft er kritiek op.  
8 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens : commercial sex in London, 1885-1960, New York, Palgrave 
Macmillan, 2012, 30. 
9 Voor Parijs komt de schatting in feite uit op 1 per 39 tot 58. Ik heb het afgerond. De berekeningen heb ik zelf 
gemaakt op basis van de beschikbare schatting (E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 9). en 
populatiecijfers (P. Clark, European cities and towns: 400-2000, New York, Oxford University Press, 2009, 124.) 
10 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.3.  
11 K. Rotsaert, “Beteugeling van de prostitutie te Brugge in de 19de eeuw”, in Het Brugs Ommeland, XLI (2001), 3, 
161. 
12 De bevolking was met 50% toegenomen, tot 45.000 inwoners ; en was ook aanzienlijk verarmd. 
Daartegenover staat echter ook dat het garnizoen tegen deze periode gehalveerd was. Zie: I. Mertens, 
Prostitutie in Vlaanderen: een sociografische en kwantitatieve studie van het prostitutioneel kader. Brugge en Gent, 19e-
begin 20e eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1981. 
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rechtszaken wijzen ook in die richting. De vervolgingscijfers zijn dan wel onbruikbaar 
voor het inschatten van de totale grootte, af en toe bevatten de rechtszaken wel een 
indicatie van de marktomvang.  

De meest bruikbare aanwijzing staat vermeld in een rechtszaak tegen een 
bordeelhoudster uit 1783. Joanne Malfeyt, de madam in kwestie, had bij haar buren 
opgeschept over hoe goed de zaken liepen. Op elf dagen tijd had ze meer dan dertig 
hoeren in huis gehad. Net zoals de meeste bordelen op dat moment had Joanne één 
inwonend meisje, maar waren er daarnaast ook heel wat prostituees die af en 
aanliepen.13 Er waren dus op z’n minst dertig prostituees actief, maar het bordeel van 
Joanne was natuurlijk niet het enige  “oneerlijke huishouden” in de stad. In 1783 waren 
er nog minimum veertien andere bordelen en in totaal waren daar, naast tijdelijke 
krachten, zeker negentien inwonende prostituees.14 Dit betekent dat de sector op dat 
moment minimum vijftig prostituees telde, maar wellicht nog een stuk groter was. De 
meeste vrouwen die bij Joanne Malfeyt passeerden, kwamen ongetwijfeld ook in 
sommige van de andere bordelen. Er moet dus een overlapping geweest zijn tussen de 
verschillende bordelen, maar absoluut kan die niet geweest zijn. Ik denk dat het dubbele 
van het minimumaantal realistisch is en dus dat er een honderdtal prostituees actief 
waren in Brugge.  

Zoals vermeld komt dit overeen met een verhouding van één prostituee per 300 
inwoners (100 prostituees op een bevolking van 31.000), een veel lagere verhouding dan 
de schattingen voor de andere steden. Om evenredig te zijn aan de Londense en 
Amsterdamse sector zouden er in Brugge een 150-tal prostituees moeten geweest zijn, 
maar dit zou betekenen dat de sector nog vijf keer zo groot was als het aantal 
prostituees dat Joanne Malfeyt “in huys” had gehad. Aangezien Brugge een speldenkop 
groot was en iedereen die actief was elkaar moet gekend hebben, acht ik dit weinig 
waarschijnlijk.  

4 .2  Geografie 

De geografie van de Brugse prostitutiesector bevestigt de vaststellingen voor andere 
steden. Kaart 1 toont duidelijk aan dat prostitutie niet beperkt was tot een welbepaalde 

 
                                                        
13 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 9, 3-6, 12 september 1783. 
14 Ik heb de Brugse bordelen in kaart gebracht aan de hand van de vervolgingen en de verwijzingen in andere 
rechtszaken. Dit aantal is dus niet enkel gebaseerd op de bordelen die vervolgd werden, maar dit neemt 
natuurlijk niet weg dat er ook dan sprake moet zijn van een dark number. Zie Lijst met bordelen (Bijlage 5).   
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buurt, maar dat er wel sterke concentraties bestonden. De kaart toont alle gekende 
locaties van bordelen en andere prostitutieplaatsen.15 Net als elders ging het vooral om 
plaatsen waar veel potentiële klanten vertoefden en ook om armere buurten.16 De 
prostitutiegeografie beantwoordde dus aan de wetten van de markt, maar weerspiegelt 
ook de financiële mogelijkheden van de prostituees.  

De meest in het oog springende concentratie bevond zich in het hart van de stad: in 
het Bezemstraatje vlakbij de schouwburg (nr.9), al waren ook de straten en pleinen 
daarrond relatief populair en was de directe omgeving van de schouwburg gekend als 
tippelgebied.17 In de achttiende eeuw waren schouwburgbuurten de prostitutiewijken 
bij uitstek omdat er ontspanning te vinden was.18 Het verband tussen de schouwburg en 
prostitutie blijkt overigens niet enkel uit de geografie, maar ook uit de chronologie. De 
eerste verwijzing naar een bordeel in de Bezemstraat dateert immers van kort na de 
opening van de comedie in 1756.19 De straat bleef het epicentrum van de sector tot de 
sanering van de wijk in het midden van de negentiende eeuw.20 Voor enkele 
vooraanstaande Bruggelingen waren de prostituees wel een doorn in het oog. In 1816 
verzocht een baron om de sluiting van de bordelen omdat “la situation d’une pareille 
maison au centre de la ville est un scandale public”.21 De straat zelf was dan wel een 
arme straat, het chiquere centrum was heel nabij.22 

 
                                                        
15 In lang niet alle processen worden exacte adressen of plaatsbeschrijvingen genoemd, maar a.d.h.v. degene 
waarbij dit wel zo is, kan de geografie van prostitutie bestudeerd worden. Het is echter wel belangrijk om op te 
merken dat de kaart geen momentopname is, maar een bundeling van alle geografisch bruikbare verwijzingen 
gedurende de volledige onderzoeksperiode (1750-1790). Weinig bordelen waren een lang leven beschoren, dus 
de bolletjes op de kaart tonen eerder een concentratie doorheen de tijd dan op één moment aan. 
16 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 119-140; M. Pluskota, “Genesis of a red-
light district: prostitution in Nantes between 1750 and 1810”, in 41 (2014), 1; E.-M. Benabou, La prostitution et la 
police des moeurs, 195-209; T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 57-62; R. Trumbach, Sex 
and the gender revolution, 120; A. Du Pont, Prostitutie in de stad Antwerpen, 16de-17de eeuw, Leuven (onuitgegeven 
masterverhandeling KU Leuven), 1985, 140-141; J. Van Acker, “Prostitutie in Veurne 1450-1550”, in Biekorf, 98 
(1998), 4, 302-303. 
17 De Bezemstraat was ongeveer gelegen waar vandaag de Niklaas Desparsstraat ligt. De volledige buurt van de 
schouwburg werd in de negentiende eeuw met de grond gelijk gemaakt en compleet heringericht: A. 
Vanhoutryve, Van “comedie” tot “koninklijke stadsschouwburg” : Brugse politiek en toneelcultuur tussen 1750 en 1994 : 
historische analyse en retrospectieve, Brunet, 1995, 85. Dat de buurt ook een tippelgebied was, blijkt uit de 
rechtszaak tegen Joanne La Loy: RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 715, 11, 20 en 23-30, 4 november 1780; 
Tychten, 649, 10, 8-10, 17 november 1780. 
18 M. Pluskota, “Genesis of a red-light district: prostitution in Nantes between 1750 and 1810”, in 41 (2014), 1. 
19 In verband met de opening van de Brugse schouwburg, zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. In 1757 is er voor het 
eerst sprake van het bordeel De Trompet in de Bezemstraat. In de volgende jaren zou de naam nog regelmatig 
opduiken. Zie: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 172-175, 7 juli 1757 (Jean Joseph Le Blanc). 
20 M. Ryckaert, Historische stedenatlas van België. Brugge, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, 136-137; A. 
Vanhoutryve, Van “comedie” tot “koninklijke stadsschouwburg” : Brugse politiek en toneelcultuur tussen 1750 en 1994 : 
historische analyse en retrospectieve, 190-191.  
21 A. Theerens, Op herbergbezoek te Brugge (1750–1850), Leuven (masterverhandeling KU Leuven), 1981, 224. 
22 In de fiscale telling van 1748 staan er enkel armen ingeschreven in de Bezemstraat: J. Denolf, Brugge, 1748: een 
socio-demografische schets van een stedelijke samenleving rond het midden van de 18de eeuw, Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling UGent), 1981, 221-229. 
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Figuur 4.1 Kaart van de prostitutielocaties in Brugge, 1750-1790 

 
 



 

 144 

Naast de schouwburgbuurt zijn ook – weliswaar kleinere – concentraties te vinden in 
andere buurten met een hoog potentieel. De soldatenbuurt in het oosten van Brugge is 
op de kaart ook duidelijk herkenbaar. Vooral in de buurt van de Poermolen – de grote 
kazerne (nr. 13) – waren er veel prostituees, maar ook in de omgeving van de kleine 
kazerne van de 24 huizen (nr. 14) was er seks tegen betaling te vinden.23 Van de 
omliggende straten waren vooral de Vuldersstraat en de Carmersstraat belangrijke 
prostitutiebuurten. Ook de schippersbuurt in de Sint-Gillisparochie (nr. 21) was populair 
terrein. De prostituees werkten vooral in de buurt van de handelskom (nr.11) bij de 
Dampoort (nr.3) en tussen de waterlopen Langerei (langs nr.3 en nr.21) en 
Augustijnenrei (tussen nr. 20 en nr.21), een gebied waar veel schippers te vinden waren 
die tussen Oostende en Gent voeren. Het bordeel van Joanne Malfeyt – de vrouw die op 
elf dagen dertig hoeren in huis had gehad – was bijvoorbeeld in deze buurt gesitueerd. 
Kenmerkend voor beide buurten is bovendien dat ze relatief arm waren. Vooral in de 
soldatenbuurt in de Sint-Annaparochie woonden veel armen, maar ook in Sint-Gillis 
waren er vrij veel armen.24  

Tot slot waren ook de buurten rond de stadspoorten – voornamelijk de Smeden- en 
de Ezelpoort (nr.1 en 2) – en deze rond de Steenstraat en de Noordzandstraat (ten 
noorden van nr.16) vermeldenswaardige prostitutiebuurten. Dit waren belangrijke 
toegangswegen tot het centrum en tevens de hoofdwegen in een vooraanstaande buurt. 
Wat wel belangrijk is, is dat de bordelen in dit stadsdeel niet gevestigd waren in de 
voorname straten zelf. In tegenstelling tot in de buitenwijken waar er bordelen te 
vinden waren in belangrijke verbindingsstraten zoals de Carmersstraat, betrof het in 
het centrum vooral kleine en veelal arme zijstraatjes zoals de smalle 
voetgangersweggetjes tussen de Steenstraat en de Noordzandstraat.25 Hoewel er 
prostitutie aanwezig was in het centrum van Brugge, was het er dus niet op de meest 
publieke plaatsen gevestigd.  

Dit heeft gedeeltelijk te maken met de kostprijs van huizen in de betere buurten, 
maar moet voor een deel ook toegeschreven worden aan de reacties van de 
buurtbewoners en de autoriteiten. In het vorige hoofdstuk heb ik geargumenteerd dat 

 
                                                        
23 Volgens Schotte was prostitutie tussen 1725 en 1775 nagenoeg afwezig in de militaire wijk omdat de 
militaire overheid de prostituees weghield bij de soldaten. Mijn onderzoek bevestigt dit. De meeste 
verwijzingen naar deze buurt dateren van na 1775. Dat er in de jaren tachtig wel veel prostitutie 
teruggevonden werd in de buurt van het soldatenkwartier wijst er ofwel op dat men deze politiek toen 
verlaten had of dat ze niet langer met succes werd toegepast: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge 
in de 18de eeuw (1724-1774), Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1982, 182. 
24 J. Denolf, Brugge, 1748, 217-218; I. Mertens, Prostitutie in Vlaanderen: een sociografische en kwantitatieve studie van 
het prostitutioneel kader. Brugge en Gent, 19e-begin 20e eeuw, 151-152. 
25 Uit de fiscale telling van 1748 blijkt dat de Steenstraat en de Noordzandstraat gemengde tot rijke buurten 
waren, het Kemel- en Giststraatje daarentegen waren arme straten en het Kopstraatje was een gemengde 
straat: J. Denolf, Brugge, 1748: een socio-demografische schets van een stedelijke samenleving rond het midden van de 
18de eeuw, 221-229. 
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de gevoeligheid voor schandaal afhankelijk was van de buurt. In de gemengde en de 
betere buurten verdwenen de ontuchthuizen sneller omdat de buren er vaker naar het 
gerecht trokken. Hoewel er geen actieve segregatiepolitiek was, had het beleid dus wel 
een invloed op de geografie van prostitutie en wellicht was hun invloed in de korte 
termijn best groot, ook in arme buurten. Een getuige verklaarde in 1780 dat het Sotte 
straatje bij de kazerne “vol was van hoeren ende sleght vrauwenvolck, maer sedert de 
leste patrouillie dat sij alle sijn wegh geschooven”.26 Wellicht hadden dergelijke 
verhuizingen echter geen langdurige impact. Er zijn talrijke voorbeelden van 
bordeelhouders die hun activiteiten van de ene naar de andere buurt verplaatsten, maar 
uit dergelijke voorbeelden blijkt ook dat verlaten huizen een tijdje later voor dezelfde 
doeleinden gebruikt werden door andere bewoners. Zo verhuisden Philippe 
Herswynckel en Therese Van Caelens van achter het gouvernement (omstreeks nr.10) 
naar de Ezelstraat (nabij nr.2), maar werd hun oude bordeel al snel in gebruik genomen 
door andere bordeelhouders.27 Volgens Van de Pol was de locatie een van de meest 
stabiele elementen in de prostitutiemarkt.28 In de volgende paragraaf ga ik na wat er te 
koop was op de Brugse prostitutiemarkt.  

4 .3  Vleescheli jcke conversatie 

Het gamma aan seksuele handelingen dat de prostituees tegen betaling aanboden lijkt 
net als elders beperkt geweest te zijn. Wellicht was de markt vooral gericht op vaginale 
penetratie, nog meer zelfs dan dat dit het geval was in de grootsteden. Ik schrijf 
“wellicht” omdat de bronnen weinig informatie bevatten over dit onderwerp en het dus 
moeilijk is om de aard van de seksuele interacties te omschrijven. Het is haast 
paradoxaal. Commerciële seks is wat de door ons bestudeerde vrouwen tot prostituees 
maakte en het is tevens een van de belangrijkste verklaringen voor de nooit aflatende 
stroom van publicaties over prostitutie, en toch hebben we amper inzicht in wat het 
sekswerk precies omvatte.  In sommige studies komt het onderwerp zelfs niet aan bod.29  

 
                                                        
26 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 715, 11, 23-30, 4 november 1780 (Pieter De Rouck over Samson en La 
Loy). 
27 Het nieuwe koppel heette Carel Bargie en Marie Hendrix, maar zij werden niet vervolgd. Zie: RAB, FSB, TBO 
119, Tychten, 650, 7, 8-15, 18 juli 1781 (Therese Van Caelens). 
28 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, 269. 
29 Bv. E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs; T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 
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In de literatuur is er vooral informatie beschikbaar over Amsterdam en Londen en 
daaruit blijkt dat vaginale penetratie de meest gangbare sekshandeling was in 
prostitutierelaties en dat andere zaken erg deviant of taboe waren. Van de Pol en 
Trumbach stelden dat prostituees de normen van het gewone volk deelden en zich 
zelden bezondigden aan “vuiligheden”.30 Sporadisch kwamen deviante zaken echter wel 
voor en aan de hand van het aantal keren dat ze voorkwamen en de kostprijs ervan, kan 
een soort rangorde worden opgesteld van wat het minst en meest taboe was. Groepsseks 
en sadomasochistische handelingen zoals flagellatie en geselingen waren – in het rijtje 
taboezaken weliswaar – het minst deviant. Voor het laatste bestonden er zelfs 
gespecialiseerde bordelen. Aftrekken en fellatie kwamen een stuk minder voor en waren 
dus devianter. De grootste “vuiligheid” echter was anale seks. In Amsterdam werd er 
geen enkele vermelding van teruggevonden en in Londen ging het ook maar om een 
handvol zaken.31  

In de Brugse rechtszaken heb ik weinig indicaties gevonden van deviante 
handelingen. Hoewel het uiteraard mogelijk is dat sommige zaken onderbelicht zijn 
gebleven, is het duidelijk dat de Brugse prostitutiesector hoofdzakelijk (of volledig) 
gericht was op vaginale penetratie. De vage formuleringen die in de rechtszaken 
opduiken hebben allemaal betrekking op “gewone” coïtus. Meestal gaat het om de 
termen “vleeschelijke conversatie” en “zich laten bekennen”.32 Als er explicietere 
termen opduiken is het echter ook duidelijk dat het om vaginale penetratie gaat. Zo was 
er een vrouw die aan enkele kinderen in haar buurt verteld had dat ze met haar “tetten 
(…) ende met haer cut, de cost moet winnen” en had een andere vrouw aan haar man 
toegegeven dat ze vijf stuiver “gewonnen” had met haar “conte”.33 Als buren getuigden 
of als er betrappingen op heterdaad plaatsvonden ging het ook steeds om “gewone” 
coïtus. Een buurman van Philippe Grante verklaarde bijvoorbeeld dat hij op de 
achterplaats al eens een meisje op iemand had zien liggen en een buurvrouw getuigde 
dat ze de meisjes al “gemeens” had zien hebben met militairen en andere mannen.34 

 
                                                        
30 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 328-333; R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 156-161. 
31 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 328-333; R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 156-161. T. 
Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 36-37. 
32 Anna Pieternelle Metersijs zei bv. dat ze met een korporaal “vleeschelijcke conversatie gehadt heeft” en 
“ook met nogh drie andere soldaeten vlesschelicx gemeens te hebben gehadt”: RAB, FSB, TBO 119, 
Informatieboeken, 708, 70-71, 9 oktober 1756. Tegen Isabelle Therese Pluy zeiden de schepenen dat ze zich 
publiekelijk had laten bekennen door verschillende soldaten: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 
1765-1766, 5 oktober 1756.  
33 Het woord “conte” werd in de vroegmoderne tijd gebruikt om naar het vrouwelijk geslachtsdeel te 
verwijzen (Middelnederlands woordenboek, online). Ook in het West-Vlaams dialect vandaag heeft het woord 
nog deze betekenis. Zie voor het eerste vb.: RAB, FSB, TBO 119, Registers van instructie, 713, 6, 15-16, 2 juli 1778 
(Angelique Duperij); en voor het tweede: RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 12, 13 januari 1759 
(verklaring Lodewijck Van de Winckele over Catharine Germonprez). 
34 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 707, 28-29, 7 februari 1753 (verschillende getuigen). 
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Voorbeelden van flagellatie, fellatie of anale seks vond ik in de Brugse processen niet 
terug. De meest deviante dingen die opduiken zijn naaktheid en de gezamenlijke 
aanwezigheid van verschillende klanten bij één prostituee. Volgens Van de Pol werd 
ontkleding als een “vuiligheid” beschouwd, maar in de Brugse prostitutiewereld schijnt 
het vrij normaal te zijn geweest.35 De meeste van de weinige prostituees die op 
heterdaad betrapt werden, waren ontkleed en naaktheid was ook een terugkerend 
gegeven in de getuigenissen van buren die inkijk hadden in een bordeel. Een buurvrouw 
van de Kantine Royal meldde bijvoorbeeld dat ze een klant “met syne schaemelheyd heel 
blood” had gezien en een andere verklaarde dat ze “verscheyde mael soo de vrauwe van 
den huijse als de meijssens gesien heeft onder ende boven loopen tot den halfsten bloot 
ende indecentelijck naeckt gestelt dat sij hun voorders door den venster in het bedde 
heeft sien liggen besig met elckanderen te bekennen”.36 Uiteraard toont de aandacht 
voor dit gegeven aan dat het om iets deviant ging, maar in de prostitutiewereld zelf was 
naaktheid wellicht vertrouwd.  

Groepsseks kan devianter geweest zijn, maar het is niet zeker dat de in 
bordeelkamers aangetroffen groepen groepsseks hadden. Marianne Josephe Pouillon 
was naakt in een bordeelkamer aangetroffen in het gezelschap van drie mannen en 
Anna Rosseel werd “teenemael naeckt” in bed betrapt “tusschen 5 a 6 
manspersoonen”.37 Het aantal mannen was zo groot dat ik eerder vermoed dat het om 
jonge of arme mannen gingen die hun kapitaal samenlegden om een vrouw te kunnen 
bekijken en betasten. Voor andere steden werden geen vergelijkbare feiten gevonden en 
Trumbach argumenteerde zelfs dat groepsseks met één vrouw en meerdere mannen 
niet voorkwam omdat dit geweld in de hand zou gewerkt hebben. De gevonden 
voorbeelden van groepsseks in Londen gaan altijd over één klant en twee vrouwen.38 Dit 
gegeven kwam in Brugge ook voor, maar betreft wellicht een soort initiatie in het vak. 
Jacoba Allaert verklaarde dat ze verleid werd door een vrouw die samen met haar seks 
had met een soldaat en dat er de tweede keer een ander meisje had meegedaan. Daarna 
werkte ze alleen.39 Mannen die seks kochten, betaalden in de regel dus voor vaginale 
penetratie. Ze betaalden, meer bepaald, voor seks met een aantrekkelijke, jonge vrouw.  

 
                                                        
35 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 334. 
36 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 10, folio 17 en 23 (getuige Marianne Reniers). 
37 Registers instructies, 716, 3, 24, 3 maart 1781 (Pouillon), RAB, Tychten, 653, 8, 5-7, 17 september 1784 
(Rosseel). 
38 R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 156-157. 
39 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788 (Allaert) 
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4 .4  Jonghe meisjens 

In het algemeen bevatten de bronnen weinig informatie over de uiterlijke kenmerken 
van de prostituees, maar uit enkele nevengegevens kan afgeleid worden dat het uiterlijk 
van de vrouwen een belangrijke rol speelde. Zo deden bordeelhouders die jonge meisjes 
in het vak probeerden te verleiden meer moeite voor het ene dan voor het andere 
meisje, en zorgden ze er ook voor dat ze klanten met verschillende wensen konden 
bedienen. Isabelle Goemare schijnt bijvoorbeeld veel energie gestopt te hebben in het 
verleiden van een buurmeisje, maar had geen interesse in diens vriendin,40 en de meisjes 
bij Jan Carlier en Maria Peulu hadden geheel verschillende uiterlijke kenmerken. Een 
“vrauwmensch sijnde kleijn ende spilderig” werd er opgevolgd door “een lanck dick 
vrauwmensch”.41  
 

Figuur 4.2 Leeftijden van de prostituees, 1750-1790 (per rechtszaak, n: 372)42 

 
Bron: Lijst met prostitutietypes (Bijlage 6) 

 

 
                                                        
40 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 9, 1-5, 26 juli 1781. 
41 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 7-18, 09/09/1778 (Maria Peulu). 
42 Ik heb de leeftijden hier bestudeerd per rechtszaak. Vrouwen die twee keer voor prostitutie gearresteerd 
werden, werden dus ook twee keren opgenomen. Als de leeftijd onbekend was, is de zaak uiteraard niet 
opgenomen, maar er zijn erg weinig dergelijke zaken. 
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De beste indicatie voor het belang van het uiterlijk vinden we echter in de leeftijden van 
de prostituees. Figuur 4.2. toont de leeftijden die de prostituees hadden op het moment 
van hun arrestatie. Doordat niet enkel rekening gehouden is met de eerste, maar ook 
met latere arrestaties geeft de grafiek een overzicht van de volledige prostitutiemarkt.43 
Het is duidelijk dat de meerderheid van de prostituees jongvolwassen vrouwen waren. 
Meer dan de helft van de rechtszaken handelden over vrouwen tussen 18 en 24 jaar. 
Minder dan 10% ging over meisjes jonger dan 18 jaar en minder dan 10% over vrouwen 
ouder dan 35 jaar. Dit betekent dat de Brugse bevindingen opnieuw in de lijn liggen van 
wat reeds vastgesteld werd voor andere steden. Vrouwen die als prostituee werkten 
deden dit op het hoogtepunt van hun aantrekkelijke jaren.  

In achttiende-eeuwse verhalende bronnen bestond er veel ophef over kinderen die 
zich prostitueerden, maar de gerechtelijke bronnen tonen aan dat prostituees over het 
algemeen jongvolwassen vrouwen waren.44 Het ging om vrouwen die voorbij hun 
puberteit waren en dus lichamelijk volwassen waren. De menarcheleeftijd in deze 
periode lag rond veertien jaar.45 Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er in 
Brugge een markt voor kinderprostitutie bestond. Er waren wel een paar meisjes die nog 
geen zestien jaar waren, maar dit betrof geen regelmatige prostituees. Bovendien is een 
andere prostituee in haar beginperiode – ze moet toen een jaar of negentien geweest 
zijn – geweigerd door een klant en door hem berispt omdat ze te jong was.46 Uit 
hedendaags onderzoek blijkt dat pedofilie en commerciële seks zelden aan elkaar 
gelinkt zijn. De meeste mannen die seks kopen zijn niet op zoek naar kinderen, maar 
naar aantrekkelijke jongvolwassen vrouwen.47 Er bestond weliswaar pedofilie in Brugge, 

 
                                                        
43 De leeftijden zijn afkomstig uit de rechtszaken, maar werden waar mogelijk gecorrigeerd a.d.h.v. de 
parochieregisters. Doordat veel mensen hun leeftijd niet exact kenden, zit er een klein verschil op deze 
gegevens. Doorgaans waren de vrouwen in werkelijkheid iets ouder dan ze in de verhoren opgaven. De 
gemiddelde leeftijd van de (gedeeltelijk) gecorrigeerde leeftijden bedraagt 24,7 jaar terwijl deze van de in de 
rechtszaken opgegeven leeftijden 23,4 jaar bedraagt. Vrouwen die meerdere keren gearresteerd werden, zijn 
meerdere keren in de dataset opgenomen. Soms volgden de arrestaties elkaar snel op, maar er konden 
evenzeer verschillende jaren overheen zijn gegaan. 
44 Wel denken sommige historici dat het om een vertekening van de gegevens gaat: E.-M. Benabou, La 
prostitution et la police des moeurs, 268; R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 116-117. Andere historici 
geloven dit echter niet: T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in 
the Metropolis, 1730-1830, 21. Ik geloof dit ook niet: zie i.v.m. de startleeftijden Hoofdstuk 5. 
45 Veertien jaar was de gemiddelde leeftijd die in medische geschriften genoemd werd, maar daarin werd ook 
gesteld dat de menstruatie soms al op de leeftijd van 12 jaar kon beginnen: S. Toulalan, ““Age to great, or to 
little, doeth let conception.” Bodies, sex and the life cycle, 1500-1750”, in Toulalan (S.) en Fisher (K.). The 
Routledge history of sex and the body, 1500 to the present, Londen, Routledge, 2013, 287. Volgens Edward Shorter die 
zich baseerde op data van Franse dokters lag de leeftijd rond 15-16 jaar: E. Shorter, “L’âge des premières règles 
en France”, in Annales, 36 (1981), 3.  
46 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 1772, ongedateerde stukken (Rosa Fonteyne) 
47 J. O’Connell Davidson en J. Sanchez Taylor, “Child Prostitution and Tourism:  Beyond the Stereotypes”, in 
Pilcher (J.) en Wagg (S.). Thatcher’s Children?  Politics, Childhood and Society in the 1980s and 1990s, Londen, 
Psychology Press, 1996, 217-218. 
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het manifesteerde zich vooral in het misbruik van jonge kinderen.48 Pedofilie in 
commercieel verband kwam uitzonderlijk voor in gespecialiseerde bordelen in 
grootsteden.49 

Ten slotte kan er uit de grafiek ook opgemaakt worden dat de meerderheid van de 
prostituees stopte rond de leeftijd van 23-24 jaar, maar dat er een minderheid was die 
lang actief bleef. Ik kom verder in dit hoofdstuk nog terug op de oudere prostituees, 
maar kan al wel vermelden dat het overwegend om deeltijdse of sporadische prostituees 
ging die in de marge van de sector en veelal tegen lage prijzen werkten. Het type 
prostitutie dat vrouwen beoefenden was dus afhankelijk van hun leeftijd en 
aantrekkelijkheid. Dit blijkt uit de analyse van de in Brugge aanwezige prostitutietypes. 

4 .5  Prostitutietypes 

Net als in andere steden waren er verschillende soorten prostitutie aanwezig in Brugge. 
In dit onderdeel geef ik een overzicht van deze soorten en in de volgende twee 
onderdelen analyseer ik hoe deze prostitutietypes zich verhielden tot de Brugse markt. 
In deel 4.6. analyseer ik de verhouding tussen de prostitutieklassen en de Brugse vraag, 
en in deel 4.7. bestudeer ik wat de prostitutietypes ons leren over de organisatie van de 
sector. Zoals de titel van dit hoofdstuk reeds aangeeft was de Brugse sekssector 
opvallend professioneel georganiseerd.   

Vóór ik de prostitutietypes beschrijf wil ik echter eerst nog even stil staan bij hoe 
moeilijk het is om een categorisering te maken. De prostitutiemarkt kan aan de hand 
van verschillende criteria – de setting, de verloning, het aantal klanten, het 
arbeidsstatuut en het discretieniveau – getypeerd worden, maar geen van deze 
kenmerken is voor iedereen beschikbaar. Bovendien is er geen enkel criterium dat de 
complexiteit van de markt volledig in kaart brengt. Meestal wordt verondersteld dat er 
een samenhang bestaat tussen deze kenmerken en wordt een hiërarchische indeling 
gemaakt. Een hoge plaats op de ladder hangt dan samen met een beperkt aantal klanten, 
een comfortabele binnenskamerse setting, een goede verloning en weinig 
ruchtbaarheid.50 Vaak wordt aan deze hiërarchie veel belang gehecht. Zo schreef D.A. 

 
                                                        
48 Jonas Roelens merkt op dat we de term “pedofilie” niet zomaar kunnen gebruiken voor de achttiende eeuw 
omdat er voor de tijdgenoten (als het jongens betrof) geen verschil met sodomie was. Het bestaan van wat we 
vandaag als “pedofilie” labelen blijkt echter wel uit zijn onderzoek: J. Roelens, ““Spaensche pepers” en een 
“schrickelyck quaet”. Sodomie in 18de-eeuws Brugge”, in Historica, 39 (2016), 2. 
49 R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 117. 
50 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 114. 
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Coward dat er tussen een succesvolle courtisane en een tippelaarster “a social divide” 
bestond “as great as that which separated a duke from a vagrant”.51  

Vandaag vestigen de meeste historici echter de aandacht op de vage grenzen tussen 
types prostitutie. Van de Pol stelde bijvoorbeeld dat een categorisering of hiërarchie 
“een wereld met vastere omlijningen” suggereert “dan deze in werkelijkheid had” en 
meer recent plaatste Magaly Rodríguez García ook vraagtekens bij het hiërarchische 
principe op zich.52 Eliteprostituees met een beperkt aantal klanten zouden meer druk 
kunnen ondervinden om aan de wensen van hun klanten te voldoen dan 
bordeelprostituees die maar een korte tijd met één klant doorbrengen, en 
straatprostituees zouden het beter kunnen hebben dan vrouwen in bordelen omdat ze 
niet afhankelijk zijn van een bordeelhouder. 

Hoewel beide opmerkingen terecht zijn, heb ik de prostituees in categorieën 
ingedeeld (Tabel 4.1). De indeling is niet bedoeld als een strikte categorisering, maar 
geeft wel een globaal beeld van de Brugse markt en vormt een belangrijke basis voor de 
levensloopanalyse in de volgende hoofdstukken. Ik heb de vrouwen hiërarchisch in drie 
klassen ingedeeld: een topklasse, middenklasse en lage klasse. Die keuze betekent niet 
dat ik ervan uitga dat de topklasse makkelijker in het leven stond dan de anderen, maar 
wel dat er voor de klanten – de markt dus – een verschil bestond tussen deze types. Uit 
mijn analyse zal, zoals ik reeds stelde bij de bespreking van de leeftijden, blijken dat de 
klanten betaalden voor het comfort dat ze kregen en de leeftijd of schoonheid van de 
vrouw.  

Aan de klassen heb ik subcategorieën toegevoegd die geen informatie over de klasse 
bevatten, maar wel over de arbeidsrelaties van de prostituees en de setting waarin ze 
werkten. Zo heb ik in de topklasse een onderscheid gemaakt tussen de onderhouden 
vrouwen en vrouwen die discreet en zelfstandig van thuis uit opereerden. De 
middenklasse bestaat uit verschillende soorten bordeelprostituees en de lage klasse uit 
straatprostituees, “soldatenhoeren” en arme thuisprostituees. Deze indeling laat het toe 
om de rol van bordeelhouders en andere organisatoren in kaart te brengen en 
demonstreert dus hoe de Brugse prostitutiesector georganiseerd was. Of het comfort 
tijdens de seksuele gemeenschap, de prijs voor de klant en het soort arbeidsrelatie ook 
de agency en de algemene leef- en werkomstandigheden van de prostituees bepaalden 

 
                                                        
51 D.A. Coward, “Eighteenth-century attitudes to prostitution”, in Studies on Voltaire and the eighteent century, 
189 (1980), 366. 

52 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 115; M. Rodríguez García, “Prostitution in world cities (1600s-2000s)”, 
in Persak (N.) en Vermeulen (G.). Reframing prostitution. From discourse to description, from moralisation to 
normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 38. Zie in dit verband ook: F. Dabhoiwala, “The pattern of sexual 
immorality in seventeenth and eighteenth century London”, in Griffiths (P.) en Jenner (M.S.R.), ed. 
Londinopolis: essays in the social and cultural history of early modern London, Manchester, Manchester University 
Press, 2000. 
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komt in Hoofdstuk 7 en 8 aan bod. In dit hoofdstuk wil ik vooral een globaal beeld van 
de sector geven. Daarom is de analyse-eenheid in Tabel 4.1 de rechtszaken en niet de 
prostituees.53 Vrouwen die meermaals gearresteerd werden, zijn dus meerdere keren in 
de tabel opgenomen. Op die manier geef ik een dwarsdoorsnede van de markt. Doorheen 
de levensloop kon het prostitutietype immers veranderen.  

4 .5.1  De topklasse:  onderhouden vrouwen en stil le 
prostituees 

Tot de topklasse van de prostituees kunnen we de vrouwen rekenen die een beperkt 
aantal klanten hadden, of die zoveel goed betalende klanten hadden dat ze in staat 
waren om rijkelijk te leven. Zo waren er onderhouden vrouwen die in hun volledige 
levensonderhoud voorzien werden door één of twee mannen. De Brusselse Marie 
Josephe Cos was bijvoorbeeld speciaal naar Brugge gekomen omdat een man gevraagd 
had naar “une fille comme elle” en Hermine Boekveldt werd onderhouden door twee 
korporalen.54 Daarnaast waren er ook vrouwen die minder exclusief aan één of twee 
klanten verbonden waren, maar die net als zij stil of discreet waren. Ze waren niet 
publiek gekend als prostituee en onderhielden een zekere relatie met hun klanten. 
Marianne Cortenbos woonde en werkte bijvoorbeeld zelfstandig in een huurhuis en 
prostitueerde zich niet aan “alle slagh van mannenvolck”, maar enkel aan een paar 
“goede vrienden”.55 Tot slot kunnen ook vrouwen zoals Marie en Joanne Plissinck als 
hoge klasse prostituees aanzien worden omdat hun klanten “jonckheden van eenig 
fatsoen” waren en ze veel geld verdienden. Volgens de buren was Joanne ver boven haar 
stand – met “stricken ende pluymen” – gekleed en werd ze “juffrouw” genoemd. Marie 
en Joanne opereerden net zoals Marianne Cortenbos van thuis uit en waren in die zin 
stille prostituees. Hun huis was immers geen gekend bordeel.56  

 
                                                        
53 De indeling is uiteraard gebaseerd op de soms beperkte informatie uit de bronnen. Het overzicht is niet 
volledig. Voor sommige vrouwen kon geen enkel type vastgesteld worden. Zo werd Isabelle De Rhoo er 
bijvoorbeeld van beschuldigd dat ze “de hoere gespeelt heeft”, maar preciseerden de schepenen niet in welke 
context ze dat zou gedaan hebben: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 114-115, 9/12/1761. 
54 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 3, 8-9, 19 maart 1783 (Marie Josephe Cos); Criminele vervolgen, 641, 233, 28 
juni 1752 (rechtszaak tegen Pieter Roelant waarin Hermine Boekveldt vermeld wordt). 
55 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 29 februari 1768. 
56 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 725, 9, 13-18, 4 oktober 1790 en Tychten, 659, 13, 9-14, 8 oktober 1790. 
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4 .5.2  De middenklasse:  bordeelprostituees 

Bordeelprostituees kunnen als het middensegment aanzien worden omdat ze publiek 
gekend waren als prostituee en een hoger aantal klanten hadden dan de onderhouden 
vrouwen en de stille prostituees, maar toch beschikten over een relatief comfortabele 
binnenskamerse setting. Tussen de verschillende bordelen bestonden evenwel grote 
verschillen. Eigenlijk waren er onder de bordelen zowel huizen die dicht aanleunden bij 
de discrete huizen van de stille prostituees als huizen die allesbehalve discreet waren of 
– net zoals veel van de arme thuisprostituees – gevestigd waren in armoedige 
eenkamerwoningen. Omdat de bronnen niet altijd veel informatie over het 
etablissement bevatten is het onmogelijk om de bordelen in te delen naar klasse, maar 
enkele voorbeelden tonen wel aan dat de markt breed was. 

Het bordeel van Jacobus Malfeyt en Marie De Klerck behoorde tot het eerste type. Er 
woonden een paar prostituees in “appartementen”, er werd geen herrie gemaakt en de 
klanten die er kwamen wilden niet als hoerenlopers herkend worden. Volgens de buren 
keken ze voor ze het huis binnengingen altijd angstig om zich heen.57 Ook het bordeel 
van Maerten Bruynstraete behoorde tot de “betere” categorie want er kwamen geen 
soldaten of matrozen.58 Er waren echter ook bordelen van een heel ander allooi. De 
herberg De Wildeman was volgens de schepenen een plaats waar er ganse dagen en 
nachten viool gespeeld werd en uitbundig gedronken en gedanst werd. Er kwamen 
“ondeugende vrouwen” en “alle slag van scheepsvolck ende matroosen” en er werd ook 
regelmatig gevochten.59 Hoewel veel van de goedkopere bordelen in herbergen 
gevestigd waren, gold dit niet voor allemaal. Jan Serruys en Marie Viane baatten 
bijvoorbeeld een klein bordeeltje uit in hun kelderwoonst. Veel ruimte voor privacy kan 
er niet geweest zijn want ze woonden er met zes personen: het koppel zelf, hun drie 
kinderen en één inwonende prostituee.60 In sommige bordelen waren de 
“ontughtigheden” zelfs voor de buren zichtbaar. Zo verklaarden de buren van Philippe 
Grante dat ze de “doghters op d’achterplaetse met andere persoonen op elckanderen 
sien liggen” en dat de vrouwen “soo met militaire als andere vleeschelijck gemeens 
hebben gehadt”.61  

Terwijl er bordelen met “verscheijde appartementen” waren, waren er dus ook waar 
het comfort ver te zoeken waren. Waarschijnlijk bevond het merendeel van de bordelen 
zich tussenin deze extremen. Isabelle Therese Coopman verklaarde dat er in de 
oneerlijke herberg waar zij werkte “boven geen bedde en staet, maer als er volck is, dat 
 
                                                        
57 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 2, 28-30, 27/03/1783 en 3, 10-12, 19 maart 1783. 
58 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 15-16, 6 februari 1787 (Marie De Windt). 
59 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 8, 20-22, 29 september 1780 (Xaveria De Stabel). 
60 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 713, 5, 17-20, 9 juni 1778. 
61 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 707, 28-29 (29r), 07 februari 1753. 
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de vrauwe haer eygen bedde boven brenght”.62 Veel bordelen trokken een brede waaier 
van klanten aan. Zo waren de zussen Macqué in een Oostends bordeel “onderworpen (…) 
aen alle soorten van volck” en trok het bordeel van Carel De Clercq “alle soorten 
mannevolck” aan, “selfs treffelijcke bekende heeren, soo kooplieden als edellieden”, 
maar toch vooral “alle soorten van scheepsvolck”.63  

Tussen de bordelen bestonden nog meer verschillen dan enkel de klasse. Er waren grote 
verschillen in de arbeidsrelaties tussen de prostituees en de bordeelhouders. In Tabel 4.1 
heb ik een onderscheid gemaakt tussen drie soorten. Er waren bordelen waar er 
prostituees inwoonden – ik noem deze huizen de gesloten bordelen – en er waren er waar 
de vrouwen enkel heen kwamen om klanten te treffen en seks te hebben – de open 
bordelen. Het huis waar de zussen Macqué verbleven in Oostende was bijvoorbeeld een 
gesloten bordeel, net als het wijnhuis waar de in het vorige hoofdstuk veel vernoemde 
Albertine Noncle woonde. Albertine woonde net als haar vier collega’s in bij haar 
bordeelhouder en werkte er voltijds als prostituee. De herberg De Wildeman was echter 
een open bordeel. Prostituees konden er klanten vinden en een kamer huren. Rosa 
Huwel was bijvoorbeeld een meisje dat in open bordelen werkte. Ze was door haar 
ouders aangeklaagd omdat ze ’s avonds in oneerlijke herbergen vertoefde en in twee 
verschillende huizen ook al eens blijven overnachten was.64 In tegenstelling tot 
Albertine, was Rosa dus niet gebonden aan één bordeelhouder. Naast de prostituees in 
gesloten en open bordelen waren er ten slotte ook nog bordeelhoudsters die zich 
sporadisch zelf prostitueerden: de madammen.  

Het onderscheid tussen de gesloten en open bordelen staat grotendeels los van de 
klasse van het huis. Zo was het bordeel dat uit verschillende appartementen bestond 
een gesloten bordeel, maar was de kelderwoonst van Jan Serruys en Marie Viane dat 
evenzeer. De open bordelen waren vaker van het lagere allooi omdat ze een zekere 
ruchtbaarheid nodig hadden.65 Ze waren vaak in herbergen gevestigd. Toch is het 
duidelijk dat er ook hier veel variatie bestond. De Neptunus was bijvoorbeeld een open 
bordeel, maar wel een waar men niet zomaar binnen en buiten kon lopen, de klanten vis 
konden eten en de prostituees “pauwen” genoemd werden naar de veren en pluimen die 
ze droegen.66 Een boedelbeschrijving van dit bordeel toont aan dat het huis zeven 

 
                                                        
62 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 10, 21-22, 15 november 1787. 
63 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 8, 1-3, 11 juli 1786 (Marie Macqué); Registers instructies, 718, 10, 8 en 15-22, 1 
augustus 1783 (Pieter Denijs over het bordeel van Carel De Clercq). 
64 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 646, 8, 1-4, 24 juli 1777. 
65 In Tabel 4.1 heb ik alle bordelen als middenklasse gecategoriseerd omdat de klasse voor het grootste deel 
van de bordelen onduidelijk is en een bordeel sowieso een binnenskamerse setting betreft. De middenklasse is 
hier dus een brede categerie. De open bordelen waren in het algemeen iets lager van allooi, maar er waren ook 
veel uitzonderingen.  
66 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-10 en 14-18, 9 juli 1781. 
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woonruimtes telde en dat de uitbaters heel wat bezittingen hadden en een aanzienlijke 
som contant geld in huis hadden. Het aantal kamers en decoratieve voorwerpen zoals 
schilderijen en spiegels was vergelijkbaar met de rijkste gezinnen uit de middenklasse.67 

Bovendien waren de grenzen tussen de gesloten en open bordelen vaag. Ten eerste 
bestond er een grote overlap tussen beide. Er waren heel wat huizen waar er zowel 
inwonende als bezoekende prostituees waren. Isabelle Boddin verklaarde bijvoorbeeld 
dat er in de herberg waar ze samen met nog één ander meisje woonde en werkte ook 
dagelijks prostituees binnenkwamen met soldaten.68 Ten tweede waren niet alle 
bezoekende prostituees “toevallige passanten”. Velen onder hen waren haalprostituees: 
vrouwen die gehaald werden wanneer er klanten waren. De madam van De Wildeman 
haalde bijvoorbeeld vrouwen aan de Gouden handrei – mogelijks een tippelzone – en in 
De Neptunus werd een meisje uitgestuurd om “oneerlijke vrouwen” te halen. Van de Pol 
stelde hetzelfde vast voor Amsterdam en verklaarde het door vroegmoderne 
bedrijfskenmerken. Vast personeel was duur en dus huurde men bij drukte liever 
tijdelijke arbeidskrachten. Daarnaast wees ze echter ook op het vervolgingsrisico.69 
Zoals ik in het vorige hoofdstuk al opmerkte, verminderde het aantal inwonende 
meisjes toen de kans op vervolging steeg. Dit betekent echter niet dat er aan het eind 
van de onderzoeksperiode minder huizen met inwonende prostituees waren, 
integendeel. Het aantal bordelen steeg, maar het aantal inwonende meisjes per huis 
nam af. De grootste ondernemingen waren huizen met één of twee inwonende 
prostituees en een hele rits af- en aanlopende meisjes. Het bordeel van Joanne Malfeyt 
met haar “dertig hoeren” was van dit type.    

4 .5.3  De lage klasse:  thuis-,  straat- en soldatenhoeren 

De prostituees die ik tot de lage klasse gerekend heb, waren de vrouwen die geen 
beschikking hadden over een binnenskamerse setting, enkel voor arme soldaten 
werkten of enkel hun eigen armoedige woonst ter beschikking hadden: de 
straatprostituees, de vrouwen die in het soldatenkwartier werkten, de “soldatenhoeren” 
en de thuisprostituees. Het lijkt een bont allegaartje, maar de verschillen tussen deze 
prostituees waren kleiner dan op het eerste zicht lijkt.  

 
                                                        
67 Voor de boedelbeschrijving, zie: Registers instructies, 716, 8, 9 juli 1781, tussengebonden stuk. Het huis en de 
bezittingen zijn vergelijkbaar met de rijkste gezinnen uit de Gentse middenklasse: I. Bourgeois, “Dekoratieve 
voorwerpen en binnenhuisversiering in de 18de eeuw te Gent. Vloer en wandbekleding, gordijnen, 
schilderijen, spiegels. Sfeer of pracht en praal”, in Oostvlaamse Zanten, 63 (1988), 77-79; I. Pisters, “Gentse 
woninginterieurs uit de 18de eeuw. Bedden, tafels, toilet-, zit- en opbergmeubels. Eenvoud en luxe”, in 
Oostvlaamse Zanten, 63 (1988), 91 en 96-97. 
68 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 2, 28-30, 3 maart 1785. 
69 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, 293-294. 
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Thuisprostitutie klinkt beter dan het was. Er waren weliswaar een paar 
thuisprostituees die een goede positie bereikten zoals Marianne Cortenbos en de zussen 
Plissinck – vrouwen die ik dan ook in de topklasse categoriseerde – het merendeel van de 
thuisprostituees leefde in weinig benijdenswaardige omstandigheden. Het was vooral 
iets voor arme, oude vrouwen die in de marge van de sector opereerden en weinig 
aanlokkelijke klanten aantrokken. Het meest extreme voorbeeld is Marie Bosan, een 45-
jarige weduwe die “uiterlijck mismaekt ende geestropieert” was. Marie overleefde van 
een combinatie van naaiwerk, armenhulp, geld dat ze bijeen bedelde en sporadische 
prostitutie. Veel kan het laatste niet opgebracht hebben want de schepenen 
beschuldigden haar ervan dat ze “in haere ontughtigheden niet alleen de getrauwde 
mans ende jonghmans naer en roupt, nemaer selfs de kinders van 10 a 12 jaeren 
solliciteert om oneerlijcken handel met haer te bedrijven.”70 Natuurlijk waren niet alle 
thuisprostituees vrouwen zoals Marie Bosan, maar het is wel duidelijk dat ze een stuk 
minder verdienden dan andere prostituees. Zo had Jacoba Stevens slechts één plaquet 
verdiend aan een shift met een knecht, een bodemprijs.71  

Over de straatprostituees is niet zoveel bekend. In de rechtszaak tegen Pieternelle Van 
den Kerckhove staat enkel dat ze “publiequelijck het mannevolck op de straeten 
accepteert ende solliciteert tot ontught” en in het verhoor van Marie Vrammont 
kunnen we lezen dat ze ’s nachts dikwijls langs de straat loopt en “daer professie van 
maeckt”.72 Slechts af en toe bevatte een proces iets meer informatie over dit soort 
prostitutie. Van Helena Verplancke weten we bijvoorbeeld dat ze mannen versierde op 
de kasseiwegen rond de stad en dat ze zich vervolgens met hen terugtrok in de bossen.73 
Het verhoor van Angeline Meijers is het rijkste wat betreft straatprostitutie. Angeline 
vertelde de schepenen dat ze ’s avonds met haar koppelaarster langs de Markt en 
andere delen van het centrum liep en dat ze – eens ze een klant gevonden hadden – 
rustigere oorden opzochten. Zo noemde ze een paar keer een kerkhof, de vesten, kleine 
steegjes, een achterhuis en een afgelegen plaats aan de Coupure. Het voorbeeld van 
Angeline is echter atypisch op twee vlakken. Ten eerste was Angeline niet enkel een 
“straathoer”, ze werkte ook in open bordelen en staat in de tabel dus gerangschikt 
onder de “combinaties”. Ten tweede werkte Angeline met een koppelaarster.74 Onder de 
 
                                                        
70 Marie werd in totaal vier keer vervolgd, waarvan één keer voor prostitutie en drie keer voor bedelen. Het 
citaat i.v.m. haar handicap staat vermeld in een proces m.b.t. bedelen: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 10, 1-2, 
26 november 1784; het andere uiteraard in dit m.b.t. prostitutie: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 12, 13, 3 
september 1790. 
71 Eén plaquet was ongeveer 3 en een halve stuiver of 0,29 daglonen. Het is het laagst genoemde bedrag, maar 
het kwam wel nog vaker voor. Zie i.v.m. de lonen ook paragraaf 4.5.5 in dit hoofdstuk en Hoofdstuk 8. Zie 
i.v.m. Jacoba Stevens: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 7, 12 april 1770. 
72 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 1, 22-23, 12 januari 1785 (Pieternelle Van den Kerckhove); Criminele 
vervolgen, 644, 202-203, 18 augustus 1770 (Marie Vrammont). 
73 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 9, 24, 17 juli 1790. 
74 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775. 
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vrouwen die net zoals zij zowel op straat als in open bordelen werkte, kwam dit 
geregeld voor. De vrouwen die ik als straatprostituee klasseerde schijnen echter 
allemaal zelfstandig gewerkt te hebben.  

Ook de prostituees die in het soldatenkwartier werkten, opereerden zelfstandig. Ik vond 
veel meisjes die samen met een vriendin of zus in het soldatenkwartier “liepen”, maar 
de “soldatenhoeren” met een koppelaarster werkten daarnaast ook in andere settings. 
In tegenstelling tot straatprostituees, beschikten de meeste vrouwen die in het 
soldaten- of schipperskwartier werkten – ik vond één vrouw die in beide werkte – 
tijdens de seksuele daad wel over het comfort van een binnenskamerse setting, maar het 
ging om de barakken van de soldaten, een wachtpost of een schip en niet om een eigen 
setting. Het is mogelijk dat deze vrouwen op korte tijd veel klanten bedienden. Zo was 
Marie De Roo eens een nacht in de barakken gebleven en werd ze toen door meerdere 
soldaten “bekend”, en spendeerde ze een andere nacht met twee mannen op een schip.75  

Tot slot heb ik in Tabel 4.1 ook een categorie toegevoegd voor “soldatenhoeren” 
waarvan de werkplaats ongekend was. Het kwam geregeld voor dat vrouwen ervan 
beschuldigd werden zich te prostitueren aan soldaten zonder dat aangegeven stond in 
welke omstandigheden zij dit deden. Zo was Marie Van den Hende gearresteerd omwille 
van openbaar dronkenschap, maar verweten de schepenen haar ook dat ze “met 
soldaten frequenteert”.76 Het kan om vrouwen gaan die het soldatenkwartier bezochten, 
maar net zo goed om straat- of thuisprostituees of vrouwen die in open bordelen 
werkten. Ook in die laatste categorieën waren er immers veel vrouwen die (onder meer) 
soldaten als klant hadden. De term soldatenprostituee is eigenlijk misleidend omdat het 
veronderstelt dat het om vrouwen gaat die enkel soldaten als klant hadden, terwijl de 
meeste prostituees wellicht verschillende soorten klanten hadden.     

Vrouwen die met het garnizoen meetrokken van stad tot stad voldoen nog het beste 
aan de term “soldatenhoer”. De Brugse schepenen besteedden – in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld hun Naamse collega’s – echter weinig aandacht aan deze groep.77 De 
rechtszaken bevatten slechts een paar voorbeelden van dergelijke vrouwen en ik heb ze 
niet in een aparte groep ingedeeld omdat ze enkel van andere prostituees verschilden in 
de manier waarop ze in Brugge terechtgekomen waren. Hun manier van werken – in 
oneerlijke herbergen of in het kwartier – verschilde niet van andere prostituees. 
Mogelijks combineerden zij soms ook verschillende soorten prostitutie.78  

 
                                                        
75 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 706, 263-264, 267, 26 april 1752. 
76 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 5, 23, 7 mei 1776. 
77 Gesprek met Sarah Auspert die aan de UCL doctoraatsonderzoek doet naar prostitutie in Namen en 
Antwerpen. Voor Frankrijk is er specifiek over dit onderwerp wel onderzoek verricht, zie: M. Trévisi, “Les 
suiveuses de l’armée françaises de l’époque moderne jusqu’au début du XIXe siècle”, in Trévisi (M.) en Nivet 
(P.). Les femmes et la guerre de l’antiquité à 1918, Parijs, Economica, 2010. 
78 Zie ter vb. Marie Cecilia Carrat: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 4, 20-22, 17 juni 1778. 
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4 .5.4  Combinaties 

Ik heb reeds vermeld dat de grenzen tussen de prostitutiesoorten vaag waren en dat er 
vrouwen waren die zowel op straat als in open bordelen werkten. Om die reden heb ik in 
Tabel 4.1 ook een categorie combinaties opgenomen. De vrouwen die actief waren in 
verschillende types maken 16% uit van het totaal aantal prostituees, maar wellicht is dit 
een onderschatting. De combinatie van verschillende soorten activiteiten was wellicht 
eerder norm dan uitzondering. Voor veel prostituees hebben we immers slechts 
informatie over de omstandigheden van hun arrestatie en niet over de mogelijks veel 
bredere waaier van activiteiten waarin ze actief waren. Sommige vrouwen werkten in 
heel wat verschillende soorten prostitutie. Joanne La Loy werkte bijvoorbeeld geregeld 
in het open bordeel De Roobaert, maar werkte evenzeer in de militaire kantines en op 
straat.79 Eigenlijk was de grens tussen prostitutie in open bordelen en lage klasse 
prostitutie in het algemeen erg vaag. Verschillende vrouwen zochten hun klanten op 
straat, maar trokken voor de daad naar een bordeel en het is best mogelijk dat de keuze 
voor een bordeel of een buitensetting soms afhankelijk was van de keuze van de klant, 
of van de weersomstandigheden. In de zomer van 1726 tekende een pastoor in de Sint-
Salvatorparochie op dat twee “seer suspecte” herbergen “nu van wat beter reputatie” 
waren, maar dat het “te vreesen (is) dat het in de winter wederom sal qualijck gaene.”80  

4 .5.5  De hiërarchie 

Dat verschillende types prostitutie met elkaar gecombineerd werden toont in feite reeds 
aan dat de hiërarchie een rekbaar begrip was, maar er zijn nog heel wat meer 
aanwijzingen voor dit gegeven. Zo is het duidelijk dat de zussen Plissinck wel 
“fatsoenlijke” klanten hadden, maar ook dat er erg veel klanten waren. Volgens de 
buren stonden ze buiten soms hun beurt af te wachten.81 Onderhouden vrouwen waren 
exclusiever omdat ze maar één of twee klanten hadden, maar hun leefomstandigheden 
verschilden niet altijd van deze van bordeelvrouwen. Ze waren vaak “besteed” in een 
bordeelkamer. Ten slotte is het ook zo dat prostitutie in sommige marginale bordelen 
bezwaarlijk als een hogere klasse kan beschouwd worden dan thuis- of straatprostitutie. 
Zoals vermeld ontbrak soms iedere vorm van privacy of comfort en bovendien heb ik 
eerder al gesteld dat het mogelijk is dat klanten soms geld samenlegden om een 
prostituee te kunnen bekijken en betasten. Anna Rosseel, de vrouw die in een 
 
                                                        
79 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 10, 8-10, 17 november 1780. 
80 RAB, Bisdom Brugge, ongeklasseerd, Lijste der suspecte plaetsen binnen de silvere ofte tweede portie der 
college en parochiale kercke van St. Salvator binnen Brugge, 26 juli 1726. 
81 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 725, 9, 13-18, 4 oktober 1790. 
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bordeelkamer aangetroffen was tussen vijf of zes mannen, had haar klanten 
opgescharreld op straat en was dronken.82   

Nog betekenisvoller is dat één vrouw niet alleen in verschillende branches, maar ook 
tegen heel verschillende bedragen kon werken. Zo werkte de reeds genoemde Angeline 
Meijers de ene keer voor vijf en de andere keer voor veertien stuiver, en kreeg ze beide 
bedragen zowel betaald op het kerkhof als in een bordeel. Het was dus niet altijd de 
klasse van de vrouw die de prijs bepaalde, noch was het de locatie of het comfortniveau. 
Soms was de prijs vooral afhankelijk van wat de klant kon en wilde betalen.83 Dit 
demonstreert dat de grenzen tussen rijk en arm nog niet zo uitgesproken waren. Dit 
betekent echter niet dat er in het algemeen geen verschillen waren.  

Er is wel degelijk voldoende bewijs voor het bestaan van prostitutieklassen. Bij de 
bespreking van de arme thuisprostituees heb ik reeds vermeld dat ze laagbetaald waren 
en een vergelijking met de andere types prostitutie demonstreert dit des te meer. 
Terwijl de thuisprostituee Jacoba Stevens maar één plaquet – of het equivalent van drie 
en een halve stuiver – gekregen had, bedroeg de gemiddelde prijs voor een 
straatprostituee negen stuiver, en deze voor een bordeelprostituee veertien stuiver.84 
We weten bovendien dat de man die Marie Jopephe Cos onderhield daar iedere week 49 
stuiver voor legde en dat de stille prostituee Marianne Cortenbos van een van haar vaste 
klanten standaard een kroon – 56 stuiver – per week kreeg.85 Hoewel er onderling heel 
grote verschillen bestonden en het aantal prijsindicaties klein is, was er dus wel sprake 
van een zekere hiërarchie. Bovendien hangen de “klassen” ook duidelijk samen met de 
leeftijd van de prostituees. De straatprostituees en de arme thuisprostituees waren 
respectievelijk 30,9 en 29,6 jaar terwijl de soldatenprostituees 25,9 jaar waren. De 
vrouwen in de open en gesloten bordelen waren dan weer 24,6 en 22,9 jaar, en de 
onderhouden vrouwen ten slotte waren slechts 21,2 jaar.86 

Nu het duidelijk is welke soorten prostitutie er in Brugge aanwezig waren, kunnen we 
ons concentreren op de verhouding tussen deze soorten en de evolutie daarin. Tabel 4.1 
wijst op drie belangrijke zaken. Ten eerste is het duidelijk dat er in Brugge amper 
eliteprostitutie aanwezig was (2%). De overgrote meerderheid van de prostituees 
kunnen als lage (26%) en middenklasse (47%) beschouwd worden. Ten tweede tonen de 

 
                                                        
82 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 8, 5-7, 17 september 1784. 
83 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775. 
84 De gemiddelden zijn wel gebaseerd op kleine aantallen (resp. 5 en 8). Ik bespreek de prijzen en lonen 
uitgebreider in Hoofdstuk 8.  
85 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 3, 8-9, 19 maart 1783 (Marie Josephe Cos); SAB, Oud archief, 188, Criminele 
informatiën, Map 6, 29 februari 1768 (Marianne Cortenbos). 
86 Zie de lijst met prostitutietypes (Bijlage 6). De stille prostituees heb ik niet in de opsomming opgenomen 
omdat het gemiddelde voor hen een vertekend beeld geeft. Ze waren maar met drie : één van 20, één van 24 en 
één van 37 jaar oud. Marianne Cortenbos was de laatste. Het is duidelijk dat zij op dit moment op haar retour 
was. Ik bespreek dit in Hoofdstuk 7. 
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gegevens ook aan dat het belang van georganiseerde prostitutie erg groot was. Er waren 
niet alleen veel bordeelprostituees, de onderlinge verhouding tussen het aantal 
vrouwen in open (16%) en gesloten bordelen (30%) is ook opmerkelijk. Terwijl gesloten 
bordelen elders uitzonderlijk waren, waren de prostituees die in dit type bordelen 
werkten in Brugge de meest talrijke groep. Het belang van dit type organisatievorm 
wijst op een hoge professionaliseringsgraad van de sector, een professionalisering die – 
en dit is het derde punt – nog uitgesprokener werd in de loop van de 
onderzoeksperiode. De wijzigende verhouding tussen het aantal lage en middenklasse 
prostituees heeft vooral met deze professionalisering te maken en niet zozeer met een 
opwaardering van de sector. Zoals vermeld was de grens tussen lage en middenklasse-
prostitutie niet altijd scherp. Daarnaast heeft de evolutie ook te maken met een 
bronnenverbetering. De vage restcategorie “soldaten elders” verdween omdat de 
rechtszaken gedetailleerder werden. In de volgende twee paragrafen ga ik dieper in op 
de drie conclusies. Eerst besteed ik aandacht aan het overwicht van de lage- en 
middenklasse-prostituees en daarna aan de uitzonderlijke organisatiegraad van de 
Brugse prostitutie.   

 

Tabel 4.1 Types prostitutie waarin de bestudeerde vrouwen actief waren, 1750-1790  
(per rechtszaak) (%)87 

  1750-1775 1776-1790 Totaal 

 
(n: 166) (n: 211) (n: 377) 

Topklasse       
Onderhouden vrouwen 1 2 1 
Stille prostitutie 1 1 1 

Middenklasse 
   Gesloten bordeel 19 38 30 

Open bordeel 12 20 16 
Madam 1 1 1 

Lage klasse 
   Thuisprostitutie 7 3 5 

Straatprostitutie 1 3 2 
Soldatenkwartier 10 7 8 
Soldaten elders 22 2 11 

Combinatie 18 16 17 

Onbepaald 10 6 8 

Totaal 100 100 100 
Bron: Lijst met prostitutietypes (Bijlage 6)  

 
                                                        
87 Het aantal records in deze tabel is iets hoger dan het aantal prostituees in de tabellen in Hoofdstuk 3 omdat 
de prostituees die óók een organiserende rol hadden daar bij de organisatoren waren ingedeeld.  
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4 .6  Een aanbod voor “soldaeten, matroosen, 
jonckheden ende ander mannenvolck” 

Dat er in Brugge vooral lage- en middenklasse prostitutie was komt uiteraard door de 
aard van de stad. De tweede helft van de achttiende eeuw was er dan wel een gunstige 
periode, Brugge was zeker geen koploper. Zowel nationaal als internationaal waren er 
steden met een gunstigere conjunctuur en een veel grotere uitstraling. Buitenlandse 
reizigers waren, zoals ik in Hoofdstuk 2 al vermeldde, zelden onder de indruk van 
“dispiriting” Brugge.88 Er waren in Brugge wel handelaars, maar weinig internationale 
ondernemers en een uitgebreide intellectuele elite was er al zeker niet. Courtisanes 
zoals in Parijs waren er dan ook niet te vinden.89 De kleine topklasse die er was, was niet 
vergelijkbaar met deze uitzonderlijke prostitutieklasse. De meeste onderhouden 
vrouwen verbleven niet in een mooie, eigen woonst, maar in een bordeelkamer en de 
bedragen die voor hen betaald werden, waren in verhouding niet hoog. Voor Marie 
Josephe Cos werd 49 stuiver per week betaald, dat is minder dan wat een ongeschoolde 
mannelijke arbeidskracht verdiende.90 Marianne Cortenbos had het hoogste 
glamourgehalte. Zij kreeg van een van haar klanten 56 stuiver per week en woonde 
zelfstandig in een huis met drie woonruimtes en een zolder. In vergelijking met haar 
Brugse collega’s had ze ook veel bezittingen, maar de staat van haar spullen en haar 
schulden verraden dat haar levensstandaard nog ver afstond van deze van een Parijse 
femme entretenue.91  

De Brugse prostitutiesector was vooral gericht op de vele arme, vaak ongehuwde 
mannen die in Brugge aanwezig waren. De belangrijkste groep klanten waren de 
soldaten. In de rechtszaken waren zij veruit het meest genoemde type klant en gezien 
hun numerieke belang en (tijdelijke) celibaat is dit ook niet verwonderlijk. In een stad 
met 30.000 inwoners had een garnizoen van 2.000 manschappen een heel grote invloed 
op de commerciële seksindustrie. De soldaten maakten ongeveer 6% uit van de totale 
bevolking en ongeveer 18% van de volwassen mannelijke bevolking.92 De soldaten in 

 
                                                        
88 Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. 
89 Uit het werk van Kushner blijkt duidelijk dat de Parijse onderhouden vrouwen véél rijker waren : N. 
Kushner, Erotic exchanges : the world of elite prostitution in eighteenth-century Paris, New York, Cornell University 
Press, 2013. 
90 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 3, 8-9, 19 maart 1783. 
91 De schepenen lieten een inboedel opmaken van de bezittingen van Cortenbos om haar schulden af te lossen. 
De inboedel is toegevoegd aan haar rechtszaak: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 29 februari 
1768. 
92 Voor deze berekeningen heb ik de soldatenpopulatie bij de totale bevolking opgeteld want de soldaten zijn 
niet meegerekend in de bevolkingscijfers (zie Hoofdstuk 2). Er waren ongeveer 9.000 mannen in Brugge die 
vijftien jaar of ouder waren (J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 
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Brugge zijn vergelijkbaar met de schippers in Amsterdam. De klantenpopulatie bestond 
evenwel niet uitsluitend uit soldaten. Er waren ook “matroosen, jonckheden ende ander 
mannenvolck”. De eerste groep was minder talrijk aanwezig in Brugge dan de soldaten, 
maar voor het overige hadden ze wel een gelijkaardig profiel. Ze waren allesbehalve rijk, 
waren in de stad zonder (hun) vrouw en, zoals een van de prostituees opmerkte: “dat 
het met de matroosen gaet gelijck met de soldaeten, dat den enen den anderen 
inbrenght.”93 Vooral de binnenschippers die tussen Gent en Oostende voeren moeten 
talrijk geweest zijn.  

Onder de “jonckheden” en het ander “mannenvolck” waren allerhande verschillende 
soorten mannen te vinden: mestrapers, knechten, boeren, beestenmarchands, metsers, 
schoolmeesters, zilversmeden, advocaten, geestelijken … kortom: “alle slagh van 
gedebaucheerde” mannen.94 De laatste groep – de clerici – nemen een wat speciale 
plaats in door hun belofte van kuisheid. Een prostituee bezoeken was voor hen nog 
kwalijker dan voor andere mannen en het ging dan ook gepaard met uiterste discretie 
en geheimdoening, maar ook met afpersing.95 Aangezien er in Brugge erg veel clerici – 
het merendeel weliswaar arme kloosterlingen – waren, doken zij in de processen echter 
meermaals op.96  

Een bezoek aan een prostituee was voor de meeste mannen geen evidente luxe. Een 
bordeelbezoek kostte gemiddeld veertien stuiver, dat was meer dan een dag werken 
voor een ongeschoolde arbeider. Zelfs de bodemprijs – drie en een halve stuiver – 
vergde het loon van meerdere uren werk. Wanneer de klanten gehuwd waren, zorgde de 
financiële impact van commerciële seks vaak voor meer heibel dan het overspel dat het 
impliceerde. Bij het “elitebordeel” De Neptunus was er eens veel tumult ontstaan omdat 
de echtgenote van een klant haar man wilde komen halen. De vrouw riep onder meer 
“ick moet in mijn huijs aerdappelen eten met assijn, ende meijnen man eet daer visch 
met booter en aerdappelen, ende men steekt hem van aghter bij eene van 3 pauwen”.97    

Het profiel van de Brugse mannelijke bevolking is evenwel niet de enige verklaring 
voor het overwicht van de lagere en vooral de middenklasse in Tabel 4.1. Zoals ik in 
Hoofdstuk 1 al vermeldde is het mogelijk dat de bovenste en onderste lagen van de 
hiërarchie niet vaak gearresteerd werden en dus dat er sprake is van een 

 
                                                                                                                                                                             
1814-1815 : een socio-professionele en demografische analyse. Werkdocumenten 6, 1986, 1392.) Met de soldaten erbij is 
dit 11.000. 
93 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 651, 4, 3-7, 3 mei 1782 (Caroline De Boijsere). 
94 De volledige frase luidt “alle slagh van gedebaucheerde jonckheden”: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 9, 36-
38, 29 oktober 1788 (ReginaWalbrouck). 
95 Zie bv. de rechtszaak tegen Pieter Hieronsens die beschuldigd werd van afpersing: RAB, FSB, TBO 119, 
Tychten, 645, 5, 6-12, 24 april 1776. 
96 Zie onder meer : RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 650, 7, 26-29, 7 augustus 1781 (Isabelle Goemare). 
97 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-10 en 14-18, 9 juli 1781.  
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representatieprobleem.98 Onder historici bestaat er consensus over de onder-
representatie van eliteprostituees. Door hun sociale positie en doordat ze geen 
schandaal veroorzaakten, werden zij minder vervolgd.99 Het voorbeeld van de 
“topprostituee” Marianne Cortenbos demonstreert dit. Marianne was al meer dan tien 
jaar actief in Brugge toen ze gearresteerd werd. Helemaal aanvaard in de gemeenschap 
was ze niet want de pastoor had haar al eens doen verhuizen, maar juridisch vervolgd 
werd ze pas toen haar vader het schepencollege daartoe verzocht had. De man die in 
Enghien woonde had na al die jaren zijn dochter weten te traceren en schaamde zich 
over haar beroepsactiviteiten.100 Zonder zijn collocatieverzoek zou Marianne wellicht 
nooit gearresteerd zijn en dus is er reden om aan te nemen dat stille prostituees 
ondervertegenwoordigd zijn.  

Van de Pol stelde evenwel dat in Amsterdam niet alleen de bovenste, maar ook de 
onderste soorten onderbelicht bleven. De meeste aandacht ging er naar de 
beroepsvrouwen die in speel- of hoerhuizen werkten en niet naar de occasionele 
straatprostituees.101 Het is waarschijnlijk dat dit ook een invloed had op de Brugse 
cijfers, maar ik denk wel dat de ondervertegenwoordiging van de lagere klasse niet zo 
uitgesproken was als in Amsterdam. Zo heb ik eerder reeds gesteld dat zichtbare 
prostitutie de grenzen van het toelaatbare overschreed en kan uit de 
collocatieaanvragen en klachten van ouders opgemaakt worden dat hun dochters vooral 
in “oneerlijke huizen” en in het soldatenkwartier werkten. Straatprostitutie komt in 
deze bronnen weinig aan bod. Bovendien worden in de rechtszaken regelmatig bordelen 
genoemd, maar komen tippelzones maar weinig ter sprake. Bordeelprostitutie 
overheerste de Brugse markt niet omdat het om een hogere klasse prostitutie zou gaan 
– er waren zoals vermeld ook veel marginale bordelen – maar wel omdat 
bordeelhouders de sector in handen hadden.  

4 .7  Een professioneel georganiseerde sector 

Ik heb eerder in dit hoofdstuk reeds vermeld dat de Brugse prostitutiesector 
gekenmerkt was door een uitzonderlijk hoge professionaliseringsgraad. Terwijl de 
meeste historici beklemtonen dat de prostitutiesector in de achttiende eeuw amper 
 
                                                        
98 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.6.1. 
99 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 34; O. Hufton, The Prospect Before Her: a History of Women in 
Western Europe, vol. I: 1500-1800, London, Harper Collins, 1995, 322; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 115. 
100 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 29 februari 1768. 
101 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 115. 



 

 164 

geprofessionaliseerd was, blijkt uit mijn gegevens het tegendeel. Ik toon in deze 
paragraaf namelijk aan dat er in Brugge erg veel beroepsprostituees en 
prostitutieorganisatoren waren, dat de rol van de organisatoren uitgebreid en 
gespecialiseerd was en dat het belang van interstedelijke netwerken groot was.   

4 .7.1  Beroepsprostituees 

Het aantal beroepsprostituees – voltijdse prostituees of vrouwen die het merendeel van 
hun inkomsten uit prostitutie haalden – was erg groot in Brugge. Terwijl de meeste 
historici vooral beklemtoond hebben dat prostitutie in dit tijdvak moet geïnterpreteerd 
worden als een onderdeel van de makeshift economy van arme vrouwen en Hitchcock 
zelfs stelde dat prostitutie in de periode vóór de negentiende eeuw geen beroep kan 
worden genoemd, tonen de Brugse gegevens aan dat de meeste gekende prostituees 
voltijds of regelmatig actief waren. De vrouwen die in gesloten bordelen werkten waren 
sowieso beroepsprostituees. Ze hadden een soort arbeidsovereenkomst met hun 
bordeelhouder en stonden wellicht het grootste deel van hun tijd ter beschikking van 
potentiële klanten. Ook in de andere branches waren er echter veel voltijdse of 
regelmatige prostituees. Zo zouden de thuiswerkende zussen Plissinck “niet het minste” 
gedaan hebben “om andersints den kost te winnen” en stelden de schepenen dat 
Xaveria Knuyt “uijt het quartier niet treckelijck en is ende haer aldaer daegelijckx 
prostitueert aen de soldaeten”.102 Jacoba Stevens zei dan weer dat ze spinde en het 
huishouden deed, maar de schepenen wierpen haar toe dat ze nog geen zes ponden 
garen per maand opwerkte.103 Voor vrouwen als Xaveria en Jacoba was prostitutie 
wellicht hun voornaamste bron van inkomen, ook al hadden ze daarnaast nog een 
andere job. Vrouwen die slechts sporadisch als prostituee werkten komen in de Brugse 
bronnen maar af en toe aan bod, maar ze bestonden wel. Catharina Germonprez werd 
bijvoorbeeld gearresteerd omdat haar man haar aangeklaagd had nadat ze met twee 
schippers geslapen had om te kunnen drinken. Catharina’s rechtszaak handelt vooral 
over haar drankprobleem en dit ene incident. Of Catharina vaker seks tegen betaling 
had is niet geweten.104  

 
                                                        
102 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 725, 9, 13, 4 oktober 1790 (verklaring van Catherine Tournoij over de 
zussen Plissinck); Tychten, 657, 9, 13, 30 september 1788 (Xaveria Knuyt).  
103 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 7, 12 april 1770 (Stevens). 
104 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 12 en 15-16, 13 januari 1759 en Criminele vervolgen, 643, 4, 19 januari 
1759 (Germonprez). 
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In totaal schat ik het aantal voltijdsen op 40%. Het aantal deeltijdse, maar erg 
regelmatige prostituees schat ik op 50% en het aantal sporadische op 10%.105 Deze 
schatting steekt grondig af van de situatie in Londen waar Trumbach de verhouding 
respectievelijk op 15% - 40% - 40% schatte.106 Met Amsterdam en in minder mate Parijs 
kan de Brugse situatie wellicht wel vergeleken worden, maar over de verhoudingen daar 
is weinig geweten. Uiteraard is de kans groot dat het aantal sporadische prostituees 
onderschat is omdat zij minder kans liepen op vervolging, maar voor de sectoranalyse is 
die opmerking eigenlijk niet zo relevant. Voor de profielstudie en de levensloopanalyse 
is het belangrijk om te onthouden dat er meer deeltijdse en sporadische prostituees 
moeten geweest zijn, maar voor de marktdoorsnede is dit niet zo. Wellicht 
weerspiegelen de vervolgingscijfers de prostitutionele activiteit goed.  

4 .7.2  Organisatoren 

Onder de prostitutie-organisatoren kunnen verschillende soorten onderscheiden 
worden. Het merendeel betrof bordeelhouders, maar daarnaast waren er ook koppelaars 
en koppelaarsters (ook zij regelden de contacten tussen prostituees en klanten, maar ze 
hadden geen eigen bordeel107), trafikanten en andere gespecialiseerde personen. Ik licht 
hun taken toe aan het eind van deze paragraaf.  

De Brugse gegevens tonen aan dat het aantal prostituees dat onder een 
bordeelhouder werkte of in samenwerking met een organisator handelde erg groot was. 
Niet alleen werkte 30% van de gekende prostituees in een gesloten en 16% in een open 
bordeel, er waren ook onderhouden vrouwen die in een bordeelkamer woonden en 
straatprostituees die samenwerkten met een koppelaarster. Angeline Meijers tippelde 
bijvoorbeeld niet alleen. Ze woonde bij een koppelaarster en liet zich door haar 
prostitueren op straat en in open bordelen.108 Bovendien was het merendeel van de 
prostituees die verschillende soorten prostitutie combineerden onder andere actief in 
een of meerdere open bordelen. Een groot deel van de prostitutie-interacties waren dus 
geen deal tussen twee, maar tussen drie personen. Toch betekent dit niet dat alle 
prostituees die met een organisator samenwerkten afhankelijk waren van die persoon of 
dat alle organisatoren een grote rol speelden in de interactie tussen de prostituees en 
hun klanten. In Hoofdstuk 8 analyseer ik de arbeidsrelaties tussen de prostituees en de 

 
                                                        
105 Dit is een schatting (en dus geen nauwkeurige aantallenbepaling) op basis van het aantal vrouwen in 
gesloten bordelen en kwalitatieve informatie over de overige prostituees. Uit de informatie in de bronnen kan 
soms afgeleid worden hoe regelmatig een vrouw als prostituee werkte.  
106 R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 135. 
107 Zie de Inleiding (paragraaf “Bronnen en methode”) voor meer informatie over dit begrip. 
108 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775. 
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organisatoren en toon ik aan dat een deel van deze relaties gestoeld was op 
samenwerking en wederkerigheid. Bovendien is het duidelijk dat veel organisatoren 
eerder verantwoordelijk waren voor de randomstandigheden dan voor de organisatie 
van de prostitutie zelf. Zo zorgden de uitbaters van sommige open bordelen enkel voor 
de setting en de drank.109  

Deze opmerkingen lijken de professionaliseringsgraad van de Brugse sekssector te 
relativeren, maar het tegendeel is waar. Het mag dan al zo zijn dat de 
organisatiestructuur niet altijd tot afhankelijkheidsrelaties leidde, de prostitutiesector 
in z’n geheel was uitermate goed georganiseerd. Er waren niet alleen weinig vrouwen 
die volledig op eigen houtje handelden, veel prostituees werkten ook samen met 
meerdere organisatoren, en de organisatoren zelf onderhielden ook intense 
arbeidsrelaties met elkaar. Ten eerste is het zo dat de meeste prostituees die open 
bordelen opzochten in verschillende etablissementen kwamen. Josepha Fonteijne was 
bijvoorbeeld een regelmatige gast in De houten gevel, Middelburg, De Biechtstoel en in De 
Trompet. Prostituees die ten tweede met een koppelaar werkten, trokken in zijn of haar 
gezelschap meestal ook naar oneerlijke herbergen. Zo lieten Joanne La Loy en Joanne 
Samson zich door Pieternelle Houf prostitueren in de soldatenbuurt, op straat en in 
verschillende herbergen. Vooral De Roobaert werd vaak genoemd.110 

Ten slotte werd bijna de helft van de bordelen door een koppel uitgebaat.111 Zeker 
voor de grote bordelen gold dat de organisatie in handen was van meer dan één 
persoon. Het bordeel waar Albertine Noncle samen met vier andere meisjes werkte, 
werd bijvoorbeeld door een koppel gerund en de hoger genoemde Joanne Malfeyt die 
dertig “hoeren” in huis had gehad opereerde ook samen met haar man.112 In de grootste 
bordelen was bovendien vaak nog extra personeel aanwezig. In het huis van Guillaume 
Vlas en Marie Josephe Delsop woonde de 55-jarige Francoise Mercier bijvoorbeeld in als 
“haalvrouw”. Ze deed zich in haar verhoor voor als meid, maar volgens de schepenen 
was ze “de maquerelle de welcke het vrauwvolck die diergelijcke huysen frequenteren 
bij nachte gaet opkloppen, adverteren ende haelen”. Francoise had deze job volgens hen 
eerder al in andere Brugse en Gentse bordelen uitgeoefend.113 Dergelijke functies 

 
                                                        
109 Pluskota stelde vast dat er in Bristol en Nantes veel prostituees waren die af- en aanliepen in bordelen of 
oneerlijke herbergen en zij beklemtoonde dat de waarden van deze herbergen niet altijd aanzien kunnen 
worden als bordeelhouders: M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 45-61. 
110 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 715, 11, 20 en 23-30, 4 november 1780; Tychten, 649, 9, 27-29, 14 
november 1780 (Joanne Samson); 649, 10, 8-10, 17 november 1780 (Joanne La Loy); 649, 10, 11-13, 17 november 
1780 (Pieternelle Houf). 
111 Voor 113 (van de 167) bordelen kon ik de uitbatingsstructuur vaststellen: 47 (42%) werden er uitgebaat door 
een koppel en drie (3%) door een andere constellatie, ofwel een kleine familie ofwel twee vrouwen. Zie: Lijst 
met bordelen (Bijlage 5). 
112 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 194-195, 15 maart 1758 (Pieter Aerts en Magdalena Van Herp); 
Tychten, 652, 9, 3-6 en 16-20, 12 en 23 september en 9 oktober 1783 (Carel De Clerq en Joanne Malfeyt). 
113 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 199, 18/03/1758. 
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werden regelmatig vernoemd, maar werden niet altijd uitgeoefend door extra inwonend 
personeel. Soms gingen de bordeelhouders zelf vrouwen halen of werd één van de 
prostituees of een kind uit gestuurd.114  

Soms werkten de bordeelhouders ook samen met personen die zich gespecialiseerd 
hadden in andere nevenactiviteiten. Zo was er in 1770 een voormalige apotheker die de 
correspondentie van minstens drie Brugse bordelen voor zijn rekening nam. De man 
regelde de interstedelijke uitwisseling van prostituees voor bordeelhouders die niet 
konden schrijven en schreef sporadisch ook een brief naar de ouders van bordeelmeisjes 
om hen gerust te stellen over “de goede dienst” waarin hun dochter werkte.115 
Daarnaast waren er ook enkele personen die zich gespecialiseerd hadden in de fysieke 
uitwisseling van de prostituees. Ze vervoerden de vrouwen met een koets of 
begeleidden hen te voet of op de trekschuit. De meest vernoemde trafikant was Jan de 
Langhe.116 In de woorden van een van de prostituees die hij vervoerde was Jan “un 
maquereau complet qui va a Gand, a Dunkerque, a Ostende pour chercher et echanger 
les filles”.117 Dergelijke specialisaties wijzen nog meer dan het aantal vrouwen dat in 
dienst werkte op een hoge organisatiegraad en ook het bestaan van de interstedelijke 
netwerken op zich wijst op een hoge professionalisering.   

4 .7.3  Interstedelijke netwerken  

Brugge mag dan wel een kleine stad geweest zijn, het is duidelijk dat de Brugse 
sekssector zich niet beperkte tot het lokale stedelijke niveau. Integendeel, de Brugse 
markt maakte deel uit van een Zuid-Nederlands en zelfs internationaal netwerk. 
Ongeveer de helft van de bestudeerde vrouwen is ook als prostituee actief geweest in 
andere steden.118 De meeste van die vrouwen waren vreemdelingen die speciaal naar 
Brugge gekomen waren om zich er te prostitueren. De Brusselse Clara Van den Brugge 

 
                                                        
114 Het onderscheid tussen prostituees, meiden en haalvrouwen is soms moeilijk. Het aantal jonge vrouwen dat 
zich uitgaf voor meid was groot, maar omdat prostituees zich bijna standaard voor meid uitgaven, werden zij 
in de databank opgenomen als ‘prostituees’. 
115 Het gaat om Jan Bapitste Vleijs. Hij werkte op z’n minst voor Josepha Fonteijne en haar man, Lecompte, en 
Louis Stevens: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 7, 1 juni 1770. 
116 In het Nederlands wordt een dergelijk persoon vandaag aangeduid met de term mensenhandelaar, maar 
omdat dit een sterk beladen term is die geassocieerd wordt met dwang, heb ik voor trafikant geopteerd. In 
deze verhandeling omvat deze term zowel gedwongen als vrijwillige begeleidde migratie. Aan de (dunne) 
grens tussen beide besteed ik aandacht in Hoofdstuk 7. 
117 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 11-12, 19 januari 1787 (Marie Catherine Vosquil voor quote). In totaal kon 
ik vijf trafikanten onderscheiden, maar ze werden niet allemaal vervolgd. Jan de Langhe werd wel vervolgd: 
RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 10, 9-10, 17 oktober 1787. 
118 Ongeveer twee derde van de niet in Brugge geboren prostituees had reeds als prostituee gewerkt in andere 
steden en van de in Brugge geboren prostituees gold dit of zou dit later gelden voor één op drie vrouwen. 
Voor de gegevens over de herkomst : zie Hoofdstuk 5.  
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was bijvoorbeeld gekomen om in het bordeel van Jan De Met te werken.119 Voor veel 
vrouwen was Brugge slechts één halte in een mobiel leven. De uit Normandië 
afkomstige Louise Damoiseau had bijvoorbeeld al gewerkt in Caen, Rijsel, Oostende, 
Duinkerke, Gent en nog andere steden. Bij haar arrestatie eind 1785 was ze voor de 
tweede keer in Brugge. De eerste keer was ze echter op doortocht geweest naar Gent en 
was ze maar één nacht gebleven.120 De interstedelijke mobiliteit beperkte zich evenwel 
niet tot de vreemde prostituees. De zussen Macqué waren bijvoorbeeld naar Oostende 
getrokken om daar in een bordeel te werken en Anna Outrive had al een paar jaar in 
Gent en Brussel gewerkt toen ze in 1766 terugkwam naar haar geboortestad.121 

Hoewel er uitzonderingen bestonden, verplaatste het merendeel van de mobiele 
prostituees zich via georganiseerde netwerken.122 Dit betekent dat de migraties van de 
prostituees geregeld waren via brieven tussen bordeelhouders. De reis zelf ondernamen 
veel vrouwen alleen. Andere vrouwen en zeker zij die langere afstanden aflegden 
werden overgebracht door een trafikant. Zo was Louise Damoiseau bij haar reis van 
Duinkerke naar Gent begeleid door een oudere vrouw waarmee ze in Nieuwpoort en 
Brugge overnachtte, maar bij haar overkomst van Gent naar Brugge reisde ze wellicht 
alleen. Nog andere vrouwen werden “gescout” door bordeelhouders uit andere steden. 
De zussen Macqué waren bijvoorbeeld aangesproken door een madam uit Oostende en 
uit de verhoren van Brugse bordeelhouders blijkt ook dat ze zelf regelmatig afreisden 
naar Gent, Brussel of elders om meisjes te zoeken of af te halen.123 

De Brugse prostitutiesector behoorde dus tot een groter geheel, maar dit betekent 
niet dat de Brugse bordeelhouders rechtstreeks in contact stonden met collega’s uit 
veraf gelegen steden. Het is eerder zo dat zij intensief contact onderhielden met 
collega’s in de meest naburige steden en doordat dit in iedere stad zo was ontstond 
uiteindelijk een groot netwerk en kwam het voor dat prostituees zich in de loop van de 
jaren over grote afstanden verplaatst hadden. Mobiele prostituees die in Brugge 
aankwamen, kwamen overwegend uit Gent. De uit Malmedy afkomstige Josephine 
Begam kwam bijvoorbeeld over vanuit Gent, maar had in de loop van de jaren ook als 
prostituee in Brussel en wellicht ook in Nijvel en Verviers gewerkt.124 Naast Gent waren 

 
                                                        
119 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 17-18, 6 februari 1787. 
120 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 9-10, 05/11/1785, Louise Damoiseau. 
121 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 157-158, 7 januari 1766 (Anna Outrive). Voor de zussen Macqué 
zie de algemene inleiding. 
122 Zie als uitzonderingen bijvoorbeeld Isabelle Pluy die (voor zover duidelijk is althans) op eigen houtje tussen 
Cadzand, Nieuwpoort en Oostende reisde: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1765-1766, 19 
september 1765 (e.a. rechtszaken). 
123 Zie ter vb. het proces tegen Ignatius Hoste: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 1, 28-29, 8 februari 1776. 
124 De vrouw verklaarde dat ze Malmedy aanvankelijk verlaten had om in Verviers te gaan dienen. Van daaruit 
was ze naar Nijvel gereisd en van daaruit naar Brussel. Ze ontkende dat ze in Brussel reeds als prostituee 
werkte, maar de kans is reëel dat dit niet helemaal klopt. Drie jaar na haar arrestatie in Brugge duikt ze op in 
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er ook directe contacten met Brussel en Oostende, alsook met plaatsen net over de 
Franse en Noord-Nederlandse grens.  

De intensiteit van de netwerken was bepaald door de nabijheid van de stad en de 
economische omstandigheden. Terwijl er aanvankelijk best veel contacten waren met 
Sluis en andere plaatsen in “Holland”, nam het relatieve belang van deze richting af ten 
opzichte van het netwerk naar Oostende en Duinkerke. Zo was Albertine Noncle toen ze 
in 1758 gearresteerd werd samen met haar madam en twee andere bordeelmeisjes net 
ingestapt in de barge naar Sluis.125 De connectie met Oostende leefde vooral op in de 
jaren tachtig toen Oostende zich (opnieuw) ontpopte tot een internationale havenstad 
en veel schippers herbergde die de lange omvaart deden, en deze naar Duinkerke 
ontstond kort na het einde van de Zeeoorlog toen de Noord-Franse havenstad opnieuw 
floreerde.126 De zussen Macqué waren bijvoorbeeld gevat in 1786 en Louise Damoiseau in 
1785.   

Samengevat kunnen we stellen dat het aantal beroepsprostituees, de rol van 
organisatoren en de netwerken duidelijk op een realiteit wijzen die ver af stond van 
deze in andere steden en zeker deze in Londen, Bristol en Nantes. Terwijl Hitchcock 
stelde dat prostitutie vóór de negentiende eeuw geen echt beroep was en hij een Engels 
verbod op bordelen “a profound over-reaction to a largely non-existent problem” 
noemde, is het duidelijk dat dit voor Brugge allerminst opgaat. Mijn onderzoek toont 
niet alleen aan dat de grootte van de stad de graad van professionalisering niet 
bepaalde, maar ook dat prostitutie al vóór de negentiende eeuw een professionele sector 
was of kon zijn. Het is belangrijk dit te beklemtonen omdat prostitutie-organisatie voor 
deze periode amper onderzocht is. Zo worden prostitutienetwerken gemakkelijk 
afgedaan als een modern fenomeen. In de studies over de achttiende eeuw komen 
netwerken immers nauwelijks aan bod. Van de Pol vermeldt het onderwerp her en der, 
maar gaat er niet diep op in.127 Op basis van mijn onderzoek kan echter aangenomen 
worden dat de netwerken ook een grote rol speelden in Amsterdam. De uitzonderlijk 
rijke Brugse bronnen wijzen immers niet alleen op het belang van de Brugse netwerken, 

 
                                                                                                                                                                             
het Brusselse prostitutieregister, dus hoe dan ook werkte ze in Brugge, Gent en Brussel als prostituee. RAB, 
FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 7-8, 17 januari 1787; SABrussel, Oud archief, 1143, Register prostituees (1779-1794). 
125 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 193 en 199-200, 7 maart 1758. 
126 Er wordt vooral melding gemaakt van Duinkerke vanaf 1786. De vermelding van Oostende groeide heel 
lichtjes in de jaren zeventig, maar “explodeerde” vanaf het jaar 1780. “Holland”, Sluis, Cadzand en Middelburg 
werden vooral vermeld in de jaren vijftig en zestig, maar sporadisch ook nog later. In totaal werden deze 
plaatsen wel veel minder genoemd dan Gent, Brussel en Oostende. 
127 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 302-306; L. Van de Pol, “Beeld en werkelijkheid van de prostitutie in 
de zeventiende eeuw”, in Hekma (G.) en Roodenburg (H.). Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen 
in Nederland, 1300-1850, Nijmegen, 1988, 136; L. Van de Pol en E. Kuijpers, “Poor women’s migration to the city. 
The attraction of Amsterdam health care and social assistance in early modern times”, in Journal of urban 
history, 32, 1, 53.  
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de trajecten die de prostituees afgelegd hadden demonstreren ook dat netwerken op z’n 
minst ook een rol speelden in de beide Nederlanden en Noord-Frankrijk. In z’n totaliteit 
was de Brugse prostitutiesector op de schaal na vergelijkbaar met deze in Amsterdam. 
In de volgende paragraaf analyseer ik waarom prostitutie in een kleine stad als Brugge 
zo uitzonderlijk goed georganiseerd was.  

4 .7.4  Een professionele sector in een kleine stad:  enkele 
verklaringen 

De professionaliteit van de Brugse sector kan verklaard worden door de combinatie van 
drie contextfactoren. De eerste factor is de afwezigheid van straatverlichting. In 
Hoofdstuk 2 heb ik aangetoond dat Brugge als kleine stad achterophinkte in een aantal 
infrastructuur-ontwikkelingen. Zo werd er pas straatverlichting geïnstalleerd in 1806, 
merkelijk later dan elders. Daarvóór waren er hier en daar al wel een paar lantaarns 
geïnstalleerd, maar op de meeste plaatsen was het in de achttiende eeuw nog erg 
donker.128 De nachtelijke duisternis verklaart de afwezigheid van straatprostituees 
omdat het te donker was om buiten te werken. Dit blijkt uit de chronologie van 
straatprostitutie in andere steden. Zo werd er in Londen aanvankelijk ook niet zoveel 
getippeld. Het aantal tippelaarsters steeg er na het invoeren van olielampen op het eind 
van de zeventiende eeuw.129 Volgens Van de Pol werkte verlichting door olielampen 
straatprostitutie in de hand omdat het voldoende licht verstrekte om klanten te lokken 
en voldoende schaduw om zich schuil te houden voor de politie. De gaslantaarns die 
vanaf de negentiende eeuw verschenen, zorgden dan weer voor een daling van het 
aantal tippelaarsters omdat deze te veel licht gaven.130 De afwezigheid van 
straatverlichting stimuleerde dus de bordeelcultuur en ondergraaft de these dat een 
professionele markt hand in hand gaat met moderniteit. In Brugge waren de bordelen 
net belangrijk omdat de stad achterophinkte. De afwezigheid van straatverlichting was 
echter niet de enige reden voor de hoge professionaliseringsgraad. Aangezien de sector 
ook in Amsterdam, Gent en Brussel erg georganiseerd lijkt – steden waar er op dit 
moment wel al straatverlichting was – moeten andere factoren belangrijker geweest 
zijn.  

Ten tweede was het goed uitgebouwde wegennetwerk ook een belangrijke stimulator 
voor de prostitutienetwerken. Deze factor verklaart overigens niet alleen de 

 
                                                        
128 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. 
129 R. Trumbach, “Prostitution”, in Peakman (J.). A Cultural History of Sexuality in the Enlightenment, Londen, 
Bloomsbury, 2014, 191. 
130 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 285. Zie ook: T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century 
London, 61-62. 
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professionalisering in Brugge, maar ook deze in andere Zuid-Nederlandse steden en in 
Amsterdam. De interstedelijke contacten waren zowel in de Noordelijke als Zuidelijke 
Nederlanden traditioneel goed ontwikkeld omdat de afstanden tussen de steden klein 
waren en ook, zoals ik in Hoofdstuk 2 reeds vermeldde, omwille van het uitstekende 
barge- of trekschuitsysteem over de waterwegen. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw kwamen daar in de Zuidelijke Nederlanden nog de snel opkomende steenwegen 
bij.131 Het verband tussen het wegennetwerk en de mobiliteit van prostituees blijkt 
duidelijk uit de rechtszaken. De overgrote meerderheid van de mobiele prostituees was 
naar Brugge gekomen met de barge en verliet de stad er ook mee.132 Het is dan ook geen 
toeval dat de prostitutienetwerken die ik in de vorige paragraaf situeerde samenvallen 
met het bargenetwerk. De mobiele prostituees kwamen vooral uit steden die met de 
barge bereikbaar waren: Gent, Oostende, Sluis en via Nieuwpoort ook Duinkerke. Enkel 
Brussel was vanuit Vlaanderen moeilijker te bereiken over water. Met deze 
vaststellingen toont mijn onderzoek aan dat bestaande stedelijke netwerken een rol 
speelden in “criminele” netwerken, een these die eerder al opdook in de 
historiografie.133  

Ten slotte werden de bordeelcultuur en de netwerken ook in de hand gewerkt door 
het prostitutiebeleid. Enerzijds zorgde de focus op zichtbaarheid en de vrijwaring van 
“eerlijke” buurten ervoor dat straat- en thuisprostituees in de handen van 
bordeelhouders werden gedreven. Isabelle Therese Van Halle die in het 
soldatenkwartier en van thuis uit werkte gaf bijvoorbeeld aan dat ze overwoog om zich 
te laten onderhouden in een bordeelkamer omdat het gerucht ging dat ze opgepakt zou 
worden.134 Dit gegeven verklaart overigens niet alleen de professionalisering zelf, maar 
ook de toename ervan. Door de verstrenging van het beleid nam het belang van 
bordelen aanzienlijk toe.  

 
                                                        
131 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2. 
132 Veel uitgewezen of tot het correctiehuis veroordeelde prostituees werden op de barge gezet. 
133 In 1998 analyseerde Pieter Spierenburg in een kort artikel of het stedelijke netwerk in de Randstad 
specifieke kenmerken met betrekking tot criminaliteit en marginaliteit met zich meebracht. Een van de 
onderwerpen die daarbij aan bod kwamen was prostitutie. Volgens Spierenburg was het antwoord negatief. 
Hij beklemtoonde eerder de aparte positie van Amsterdam als grootstad. Het materiaal waarop hij zich baseert 
is echter wat mager. Wat betreft prostitutie baseert hij zijn stelling enkel op de omvang van de sector en niet 
op de organisatie ervan. Bovendien gaat hij ervan uit dat de omvang van de sector af te lezen valt uit de 
vervolgingsgraad. Mijn onderzoek toont aan dat de vervolgingsgraad niet altijd afhankelijk was van de grootte 
van de sector, dat de sector ook in een kleine stad professioneel georganiseerd kon zijn en vooral dat 
interstedelijke netwerken wel degelijk een rol speelden. Bovendien toont mijn onderzoek ook aan dat de 
netwerken ook goed ontwikkeld waren in steden met minder uitgebreide gerechtelijke archieven zoals Gent. 
De kans dat dit ook geldt voor Rotterdam, Leiden e.d.m. is reëel. Van de Pol erkent immers dat netwerken ook 
in de Noordelijke Nederlanden een rol speelden én er bestond een netwerk tussen Brugge en Sluis, dus 
wellicht bestonden er ook netwerken vanuit Sluis noordwaarts. Zie: P. Spierenburg, “Close to the edge: 
criminals and marginals in Dutch cities”, in Eighteenth-Century Studies, 31 (1998), 3, 355-359. 
134 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 706, 232, 14/12/1751.  
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Anderzijds stimuleerde de bescherming van lokale meisjes en de algemene 
bestraffingspolitiek ook de interstedelijke netwerken. In het vorige hoofdstuk heb ik 
geargumenteerd dat de herkomst van prostituees een bepalende factor was in de 
grenzen van de toelaatbaarheid en dat bordeelhouders hier rekening mee hielden. Ze 
hadden liever vreemde dan lokale meisjes in dienst omdat dit minder problemen gaf 
met ouders en met het gerecht. Hoewel de georganiseerde netwerken ook de grenzen 
van het toelaatbare overschreden, wakkerde dit gegeven de mobiliteit aan. In Brugge 
moet dit nog meer gespeeld hebben dan in andere Zuid-Nederlandse steden omdat er 
erg weinig migranten waren. Bordeelhouders trachtten vreemde meisjes te laten 
overkomen, maar probeerden te verhullen dat zij de overkomst geregeld hadden. 
Bovendien zal in Hoofdstuk 7 blijken dat bordeelhouders die lokale meisjes verleid 
hadden hen zo snel mogelijk de stad wilden uitkrijgen en dat zij op die manier lokale 
meisjes ruilden tegen vreemdelingen.135  

De relatie tussen de bestraffingspolitiek en de netwerken is vrij evident. Vreemde 
prostituees werden bijna zonder uitzondering de stad uitgezet met het verbod nog terug 
te keren en het leidt weinig twijfel dat deze praktijk ertoe leidde dat de verbannen of 
uitgezette vrouwen hun werk elders verderzetten. Lokale Brugse meisjes kregen deze 
straf weliswaar niet opgelegd, de dreiging van een opsluiting in het spin- of 
correctiehuis wakkerde ook hun mobiliteit aan. Zo was Francisca Verstraete naar een 
bordeel in Oostende getrokken omdat ze wist dat ze zou opgepakt worden en Marie 
Vrammont bleef ongeveer vijftien maanden uit de stad weg omdat ze schrik had om in 
het spinhuis te belandden.136 De verbanningen verhoogden bovendien niet alleen de 
mobiliteit van de prostituees, maar ook deze van de bordeelhouders. Pieter De Waele en 
Catharine Boesman kwamen bijvoorbeeld in Brugge terecht nadat ze uit Brussel 
verbannen waren. Doordat zij al jaren goede contacten onderhielden met collega’s in 
Brugge was het wellicht vrij makkelijk om hun handel te verplaatsen.137 Aan deze 
praktijk kwam weliswaar een eind toen de verbanningsstraf voor bordeelhouders in de 
jaren 1770 verdween, tegen dan was de interstedelijke cultuur al stevig verankerd en 
bordeelhouders die vervolging vreesden bleven zich op dezelfde manier verplaatsen. 

 
                                                        
135 Zie Hoofdstuk 8, Arbeidsrelaties. 
136 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 1, 11-12, 22 januari 1789 (Francisca Verstraete); Criminele vervolgen, 644, 202-
203, 18 augustus 1770 (Marie Vrammont). 
137 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 98-99, 15 mei 1761 (Pieter De Waele en Catharine Boesman). 
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4 .8  Besluit  

De vergelijking van de Brugse prostitutiesector met deze van andere steden heeft zowel 
op gelijkenissen als op uiterst interessante verschillen gewezen. In sommige opzichten 
verschilde de Brugse markt nauwelijks van deze in de snel ontwikkelende grootsteden. 
Zo was prostitutie er verspreid over de hele stad, maar waren er wel belangrijke 
concentraties in arme wijken en in buurten waar veel klanten vertoefden zoals de 
schouwburgbuurt en het soldaten-en schipperskwartier. Net als elders bestond er in 
Brugge ook een hiërarchisch verschil tussen verschillende soorten prostituees, maar 
kwantitatief primeerden de lagere en de middenklasse. Aangezien er een groot 
garnizoen gelegerd was in Brugge was de prostitutiemarkt er vooral gericht op de 
soldaten, een groep die vergelijkbaar is met de schippers in steden zoals Amsterdam en 
Bristol. 

Er waren echter ook verschillen tussen Brugge enerzijds en de vergelijkingssteden 
anderzijds, al maakt de aard van het bronnenmateriaal het niet altijd makkelijk om dit 
aan te tonen. Wellicht was de sector in Brugge, ook in relatief opzicht, kleiner dan deze 
in de grootsteden en wellicht was het gamma aan seksuele handelingen die er tegen 
betaling te verkrijgen waren ook iets beperkter. Voor als deviant beschouwde zaken 
zoals flagellatie en orale seks was de markt in het preutse Brugge nog kleiner dan elders. 
Naaktheid en groepen klanten schijnen er dan weer niet abnormaal geweest te zijn, al 
was het laatste wellicht een gevolg van het grote aantal arme klanten. 

Het belangrijkste verschil was organisatorisch van aard. In tegenstelling tot in 
Londen, Bristol, Nantes en misschien ook Parijs was de prostitutiesector in Brugge 
opvallend geprofessionaliseerd. Prostitutie was er niet zomaar een bijverdienste. 
Ongeveer de helft van de prostituees was professioneel met niks anders bezig en een 
groot deel van de overige was zo regelmatig actief dat hun verdiensten uit het sekswerk 
een stuk hoger waren dan deze uit andere activiteiten. De meeste prostitutie vond 
bovendien plaats in bordelen en er waren ontzettend veel prostituees die in gesloten 
bordelen woonden die gerund werden door één of twee bordeelhouders. Die situatie was 
vergelijkbaar met Amsterdam want ook daar was het belang van “hoer- en speelhuizen” 
groot. De Brugse bronnen tonen bovendien aan dat het belang van interstedelijke 
prostitutienetwerken immens was. De prostitutiemarkt was er niet beperkt tot de 
stadsmuren.  

Grootstedelijkheid en professionele prostitutie gingen met andere woorden niet hand 
in hand. Tot op zekere hoogte suggereert mijn onderzoek zelfs het omgekeerde. Het 
gebrek aan stadsverlichting stimuleerde de bordeeleconomie en de bescherming van 
lokale meisjes in een stad met amper migranten stimuleerde de gespecialiseerde 
mobiliteit. Daarnaast waren echter ook andere factoren belangrijk. De focus op 
zichtbaarheid en de goed uitgeruste wegennetwerken bevorderden de (interstedelijke) 
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professionalisering ook. Mijn onderzoek toont aan dat prostitutie ook in een kleine, 
vroegmoderne stad professioneel georganiseerd kon zijn en ondergraaft zowel het idee 
dat prostitutie louter een deeltijdse activiteit was die behoorde tot de makeshift economy 
als het idee dat het pas in de negentiende eeuw een professionele sector werd waarin 
interstedelijke handelsrelaties van tel waren. Naast professionals waren er uiteraard 
ook gelegenheidsprostituees, maar de sector werd duidelijk gedomineerd door de eerste 
groep. 

Het belang van deze bevindingen is groot omdat het nieuw licht werpt op de 
vroegmoderne prostitutiesector en ook voor de levensloopanalyse gaat het om 
belangrijke vaststellingen. Vooral het gegeven dat de meeste prostituees onder de 
hoede van een bordeelhouder werkten en dat weinigen tot de elitesoorten behoorden, 
kan een grote invloed gehad hebben op hun leven. Ik ga deze invloed na in de 
levensloophoofdstukken die peilen naar de prostitutiejaren, dit zijn de hoofdstukken 7 
en 8. In de volgende hoofdstukken onderzoek ik eerst de profielen van de prostituees. Ik 
ga daarin na welke vrouwen in de sector aan de slag gingen en in welk deel van de 
sector ze werkten. Ook voor die analyse zijn de bevindingen uit dit hoofdstuk erg 
belangrijk. 
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Deel 3 

De oorzaken en gevolgen:  
een levensloopanalyse
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Hoofdstuk 5   
“Dat sij in den stadt is komen dienen.”  
De beroepen, herkomst en leeftijd van de 
prostituees 

Met Hoofdstuk 5 belanden we aan bij de kern van dit proefschrift: het kaderen van 
prostitutie in de volledige levensloop van de vrouwen die op een gegeven moment 
werkzaam waren als prostituee. Dit betekent dat vanaf nu het perspectief van de 
vrouwen zelf centraal staat en niet langer dat van de overheid en de tijdgenoten. In het 
vervolg van dit proefschrift analyseer ik de oorzaken en gevolgen van prostitutie op het 
individuele niveau en krijgen de prostituees dus een gezicht. Eerst – in dit en het 
volgende hoofdstuk en ten dele ook nog in de twee daaropvolgende – spits ik me toe op 
de oorzaken. Zoals ik in de inleiding al schreef, onderzoek ik de oorzaken om twee 
redenen.  

Ten eerste wil ik het belang van dwang, agency, structurele mogelijkheden en 
beperkingen op het maatschappelijke niveau in kaart brengen. De invloed van 
structurele verschillen op “the interiority and subjectivity of prostitute women” is, 
zoals Judith Walkowitz terecht opmerkte, nauwelijks onderzocht.1 In de vorige 
hoofdstukken heb ik vastgesteld dat de arbeidsmarkt in Brugge nog meer gesegregeerd 
was dan in andere vroegmoderne steden, dat het aantal migranten er erg laag was, dat 
het prostitutiebeleid er relatief streng was, en dat de professionaliseringsgraad in de 
 
                                                        
1 J. Walkowitz, “History and the politics of prostitution. Prostitution and the politics of history”, in Spanger 
(M.) en Skilbrei (M.-L.). Prostitution research in context. Methodology, representation and power, New York, 
Routledge, 2017, 26. 
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prostitutiesector er bijzonder groot was. In dit en de volgende hoofdstukken ga ik na 
hoe deze gegevens de keuzes van vrouwen beïnvloedden. Ten tweede wil ik door in te 
zoomen op de prostituees de variatie tussen individuen bestuderen en dominante 
representaties nagaan. Zoals de rechtsgeleerden Nina Persak en Gert Vermeulen 
stelden: “the missing face adds to the invisibility of prostitution and particularly to the 
invisibility of those prostitution experiences that do not fit in the dominant 
representation of prostitution.”2  

In de achttiende eeuw waren er allerhande ideeën over prostituees gangbaar. In de 
verhalende bronnen en maatschappijkritische teksten waren ze nu eens ijdel en lustvol, 
en dan weer naïef, arm en misbruikt.3 In de historiografie is vooral het slachtofferframe 
opgepikt, zeker in de vroege studies. Zo schreef Fernand Vanhemelryck dat er in Brussel 
dagelijks “alleenstaande vrouwen of jonge meisjes” arriveerden “die wegens grauwe 
armoede uit hun geboortestreek verdreven waren en in de hoofdstad op zoek gingen 
naar een baantje. Nadat hun plan spoedig een utopische wensdroom was gebleken, 
konden zij een gemakkelijke prooi worden voor pooiers, koppelaarsters en 
bordeelhouders.”4 De gelijkenis met de eigentijdse verhalende bronnen is treffend. Het 
voorbeeld bij uitstek is Fanny Hill, het fictieve “hoertje” dat John Cleland tot leven 
wekte in Memoirs of a woman of pleasure (1748). Fanny was een jong, laagopgeleid 
plattelandsmeisje dat na de dood van haar ouders naar Londen trok om er een baantje te 
zoeken als dienstmeid. Kort na haar aankomst werd Fanny echter misleid door een 
koppelaarster.5  

De voorbije twintig jaar zijn dergelijke denkbeelden genuanceerd. Erica-Marie 
Benabou, Lotte Van de Pol, Tony Henderson en Marion Pluskota hebben aangetoond dat 
de meeste prostituees een stedelijke achtergrond hadden, dat de dienstmeiden in de 
minderheid waren en dat er van “grauwe armoede” niet altijd sprake was. Ze hebben de 
nadruk op de makeshift economy gelegd en hebben beklemtoond dat prostituees gewone 
vrouwen waren die financieel weinig opties hadden en tot prostitutie overgingen omdat 
hun job in de textielsector te weinig opbracht. Meestal waren het deeltijdse prostituees 

 
                                                        
2 N. Persak en G. Vermeulen, “Introduction”, in Persak (N.) en Vermeulen (G.). Reframing prostitution. From 
discourse to description, from moralisation to normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 14. 
3 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
Londen, Longman, 1999, 166-191; S. Carter, Purchasing power. Representing prostitution in eighteenth-century 
English popular print culture, Burlington, Ashgate, 2004; L.J. Rosenthal, Infamous commerce. Prostitution in 
eighteenth-century British literature and culture, Londen, Cornell University Press, 2006. 
4 F. Vanhemelryck, Misdadigers tussen rechter en beul 1400-1800, Antwerpen, Nederlandsche boekhandel, 1984, 
161. 
5 Zie voor een analyse van dit werk : R. Trumbach, “Modern prostitution and gender in Fanny Hill: libertine 
and domesticated fantasy”, in Rousseau (G.S.) en Porter (R.), ed. Sexual underworlds of the enlightenment, 
Manchester, Manchester University Press, 1987, 69-85. 
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die op eigen houtje en op eigen initiatief handelden. In tegenstelling tot de passieve 
vrouwen uit het slachtofferframe, ging het om vrouwen met agency.6 

Ik onderzoek beide representaties. Aan de ene kant ga ik na of de prostituees 
kwetsbare meisjes waren die misleid werden door malafide bordeelhouders. Het 
slachtofferframe mag intussen dan wel genuanceerd zijn, in de meer algemene 
historiografie blijft het prominent aanwezig. In 2007 schreef Cissie C. Fairchilds 
bijvoorbeeld dat “prostitution was the final employment option for young female 
migrants” en voor “the unemployed servant or starving day labourer”, en volgens 
Janine M. Lanza (2013) was het de kwetsbaarheid van dienstmeiden voor “sexual abuse 
and seduction by their masters” die ervoor zorgde dat een aanzienlijk aantal meiden 
prostituee werd.7 Wellicht blijven deze clichés prominent omdat ze kleurrijker en 
gedetailleerder zijn dan de recentere nuanceringen. De profielen van de prostituees 
komen aan bod in iedere studie, maar ze zijn zelden in de diepte uitgewerkt, verklaard 
en gepersonaliseerd. Zo is de stedelijke achtergrond van de prostituees vastgesteld, 
maar is het niet verklaard waarom het vooral stedelijke meisjes waren die prostituee 
werden. De oude boutade van Timothy Gilfoyle (1998) dat “one searches in vain for an 
exemplifying individual or narrative that personifies the complexity of the prostitute’s 
world” is dan ook nog steeds geldig.8 Aan de andere kant plaats ik ook vraagtekens bij de 
makeshift economy. De vraag kan gesteld worden of dit geen nieuwe dominante 
representatie is. Bovendien is het voor Brugge reeds duidelijk dat veel vrouwen voltijds 
in de sekssector aan de slag waren en in dienstverband werkten.  

De studie van de oorzaken is zoals ik al vermeldde, verdeeld over verschillende 
hoofdstukken. In Hoofdstuk 7 analyseer ik (onder andere) wat de rol van dwang door 
derden was en in Hoofdstuk 8 bekijk ik de aantrekkingskracht van het 
prostitutieberoep. In dit en het volgende hoofdstuk focus ik me aan de hand van de 
sociale profielen van de prostituees op de mogelijkheden en beperkingen waarmee zij al 
te maken hadden gekregen in hun levensloop, en op hun agency. Terwijl ik me in 
Hoofdstuk 6 toeleg op de familiebanden van de prostituees, onderzoek ik hier de meer 
klassieke profielkenmerken: de (voormalige) beroepen van de prostituees en hun 

 
                                                        
6 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin, 1987, 
267-319; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 1996, 103-113; T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 14-20; M. 
Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, Londen, Routledge, 2016, 19-38. 
7 C.C. Fairchilds, Women in early modern Europe, Londen, Pearson, 2007, 162-163; J.M. Lanza, “Women and work”, 
in Poska (A.), Couchman (J.), en McIver (K.), ed. The Ashgate research companion to women and gender in early 
modern Europe, Farnham, Ashgate, 2013, 287. 
8 T. Gilfoyle, “Review essay. Prostitutes in history: from parables of pornography to methapors of modernity”, 
in The American Historical Review, 104 (1999), 1, 137. Zie ook de algemene inleiding. 
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economische profiel, hun herkomst en hun leeftijd. Ik heb zowel oog voor het 
maatschappelijke niveau als voor individuele variatie.  

Enerzijds ga ik na of “kwetsbare” groepen – zoals vreemdelingen, armen en jongeren 
– oververtegenwoordigd waren, en of hun kenmerken verklaren waarom ze in de sector 
begonnen waren en in welke branche van de markt ze werkten. Ik vergelijk de gegevens 
in de mate van het mogelijke met deze voor andere steden. Een systematische 
vergelijking is niet mogelijk voor ieder onderwerp, maar door de comparatieve aanpak 
in de vorige hoofdstukken kan ik de profielen wel linken aan de structurele kenmerken 
van de Brugse prostitutiesector. Op die manier analyseer ik niet alleen het belang van 
voorgaande gebeurtenissen in de levenslopen van de prostituees, maar ook dit van de 
historische context, twee van de vijf principes van de levensloopanalyse.9 Anderzijds heb 
ik ook oog voor de verschillen tussen vrouwen en de mate waarin de dominante 
representaties gegrond waren, alsook hoe de prostituees zelf omgingen met deze 
denkbeelden. Op die manier heb ik ook aandacht voor de agency van de prostituees en 
voor het belang van timing.10 Door de combinatie van de rijke Brugse processen met de 
levensloopanalyse is de profielanalyse zowel systematisch als gepersonaliseerd. Ik begin 
met de analyse van de herkomst.  

5 .1  Herkomst 

Het stereotiepe beeld van de prostituee in de achttiende eeuw is dat van een jong 
plattelandsmeisje dat naar de stad gekomen was om er werk te vinden, maar kwetsbaar 
was omdat ze de gevaren van de stad niet kende en er geen sociaal netwerk had. In de 
eigentijdse literatuur zijn talrijke malafide bordeelhouders en koppelaars te vinden die 
aan de stadspoorten klaarstonden om jonge, naïeve meisjes te misleiden.11 Zoals ik reeds 
vermeld heb, is dit beeld intussen weerlegd. Olwen Hufton stelde reeds in de jaren 
zeventig dat “the eighteenth-century image of the country girl losing her virtue in the 
big city” was “a slightly distorting concept”. Volgens haar was het “the nature of their 
jobs rather than any other consideration that started them on the streets”, maar dat de 
“girls were rural in origin” stond voor haar wel buiten kijf.12 Hufton stond dus wel 

 
                                                        
9 Zie de algemene inleiding over de principes van de levensloopanalyse. 
10 Idem. 
11 S. Carter, Purchasing power, 14; C. Grant, “Visible prostitutes: Mandeville, Hogarth and “A Harlot”s Progress’”, 
in Lewis (A.) en Ellis (M.). Prostitution and eighteenth-century culture, Londen, Pickering & Chatto, 2012, 102; L.J. 
Rosenthal, Infamous commerce, 110.  
12 Hufton, The poor of eighteenth century France, 311. 
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kritisch tegenover de vroegmoderne interpretatie van de herkomst van de prostituees, 
maar bevroeg de origine zelf niet. Voor de wat recentere studies geldt eerder het 
omgekeerde. Het is voor alle onderzochte steden op het Europese vasteland vastgesteld 
dat vooral de stedelijke migranten oververtegenwoordigd waren, maar er ging weinig 
aandacht naar de verklaring voor dit patroon.13 Alleen Pluskota trachtte het gegeven te 
verklaren. Ze vermoedde dat sommige migranten al ervaring hadden als prostituee en 
dat ze verhuisden naar een aantrekkelijke bestemming om hun werk daar verder te 
zetten.14  

In de algemene prostitutieliteratuur is die verklaring gemeengoed. Nicole Keusch die 
het verband tussen migratie en prostitutie analyseerde, stelde vast dat de relatie tussen 
beide wederkerig is. Soms leidt migratie tot prostitutie en soms leidt prostitutie tot 
migratie.15 Voor de vroegmoderne periode is echter enkel het eerste verband benadrukt. 
Prostitutie wordt vooral gezien als het resultaat van een gebrek aan 
arbeidsmogelijkheden. Omdat migranten op de arbeidsmarkt vaak gediscrimineerd 
werden, kwamen zij vaak in de prostitutie terecht.16 Voor het tweede verband is weinig 
bewijs gevonden. Er zijn wel individuele voorbeelden bekend van mobiele prostituees, 
maar van een grootschalig fenomeen schijnt er vooralsnog geen sprake geweest te zijn.17 
Dit zou pas veranderd zijn met de veronderstelde white slave trade in de negentiende 
eeuw.18 In tegenstelling tot de andere onderzoeken naar de vroegmoderne tijd wijst 
mijn onderzoek echter wél op het belang van het tweede verband. In het vorige 
hoofdstuk heb ik reeds aangetoond dat Brugge deel uitmaakte van een 
prostitutienetwerk en in dit hoofdstuk toon ik aan dat de mobiliteit van prostituees een 
belangrijkere verklaring is voor de geografisch diverse achtergronden van de 
prostituees in Brugge dan de “kwetsbaarheid” van migranten in een vreemde stad. 
Bovendien argumenteer ik dat dit verband ook gold in andere steden waar de 
bordeelcultuur prominent aanwezig was zoals Amsterdam. In Brugge was het verband 
des te uitgesproken omdat het organisatieniveau van de sector dat ook was en omdat de 

 
                                                        
13 Benabou 273, Van de Pol, 103 
14 Pluskota 26 
15 N. Keusch, “Migration and prostitution”, in Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van Nederveen 
Meerkerk (E.), ed. Selling sex in the city. A global history of prostitution, 1600s-2000s, Leiden, Brill, 2017, 714. 
16 M. Chojnacka, “Women, Charity and Community in Early Modern Venice: the Casa Della Zitelle”, in 
Renaissance Quarterly, 51 (1998), 1, 72; T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, 125. 
17 L. Van de Pol en E. Kuijpers, “Poor women’s migration to the city. The attraction of Amsterdam health care 
and social assistance in early modern times”, in Journal of urban history, 32, 1, 52-57; M. Pluskota, Prostitution and 
social control in eighteenth-century ports, 26; M. Pluskota, “Selling sex in Amsterdam”, in Rodríguez García (M.), 
Heerma van Voss (L.), en Van Nederveen Meerkerk (E.), ed. Selling sex in the city. A global history of prostitution, 
1600s-2000s, Leiden, Brill, 2017, 54. 
18 M. Pluskota, “Selling sex in Amsterdam”, 54-55. Voor meer informatie over de white slave trade: zie de 
inleiding. 
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stad inzake migratie een atypisch karakter had. Vóór ik dit verduidelijk, moet ik echter 
eerst de algemene herkomstcijfers toelichten.  

5 .1.1  De cijfers 

Ik heb de herkomst van de prostituees bestudeerd aan de hand van hun geboorteplaats. 
Die stond bijna zonder uitzondering aan het begin van het verhoor genoteerd.19 Tabel 
5.1. toont de geboorteplaatsen van de prostituees en vergelijkt deze met de 
geboorteplaatsen van vrouwen die aan het eind van de achttiende eeuw in Brugge 
huwden. De gegevens tonen duidelijk aan dat migranten oververtegenwoordigd waren 
in de prostitutiepopulatie. Onder de prostituees was 56% niet in Brugge geboren terwijl 
dit onder de bruiden slechts 29% was. Bovendien duidt de volkstelling van 1815 op een 
nog groter verschil want op dat moment was amper 17% van de vrouwelijke inwoners 
van Brugge immigrant.20 Er waren dus twee tot drie keer zoveel vreemdelingen in de 
prostitutiepopulatie dan in de totale vrouwelijke bevolking.  

Hoe uitgesproken die verhouding ook is, in vergelijking met de grootsteden was het 
aantal vreemde prostituees in Brugge klein. In de “prostitutiesteden” bedroeg het aantal 
immigranten – afhankelijk van de stad – 60 tot 80%. Aangezien de algemene migratie in 
die steden echter ook groter was, lijkt het patroon in Brugge niet anders geweest te zijn 
dan elders. Betekent dit dat het aantal migranten onder de prostituees gewoon in 
verhouding stond tot de grootte van de stad en het algemene migratieniveau? Niet 
helemaal, een vergelijking tussen de andere steden toont aan dat de grootte van de stad 
niet de enige bepalende factor was. Het aantal vreemde prostituees was het grootst in 
Amsterdam en Parijs, en het kleinst in Nantes en Londen.21 Nochtans was Londen in dit 

 
                                                        
19 Daar waar de geboorteplaats niet genoteerd stond, ging het meestal om vrouwen die in Brugge zelf geboren 
waren. Dit kon vastgesteld worden aan de hand van de doopakten. Van vijf vrouwen kon de geboorteplaats 
niet achterhaald worden, maar is het duidelijk dat ze niet in Brugge geboren waren omdat ik ze niet vond in 
de Brugse doopakten. Naast de vijf vrouwen die in Tabel 5.1 in de categorie ‘Onbepaald’ zijn ingedeeld, zijn er 
nog zeven vrouwen waarvan de exacte geboorteplaats evenmin gekend is, maar die door een omschrijving van 
hun herkomst wel in een geografische categorie konden ingedeeld worden (bv. ‘tussen Kortrijk en Doornik’). 
De geboorteplaatsen van deze vrouwen staan niet aangeduid op de kaart.  
20 Het is opmerkelijk dat het aantal vreemdelingen hoger ligt onder de bruiden dan vastgesteld in de 
volkstelling. Het verschil ligt niet aan een plotse verandering in het begin van de 19de eeuw, want onder de 
bruiden was het cijfer ook in het begin van de negentiende eeuw hoger. In tegenstelling tot elders lijken de 
vreemde vrouwen in Brugge dus niet benadeeld geweest te zijn op de huwelijksmarkt. Zie voor de cijfers en 
gebruikelijkere verhoudingen elders, resp.: S. De Langhe, “Rural single female migrants in early-nineteenth-
century Bruges: an exception to the rules?”, in Journal of urban history, 42 (2016), 1, 40; L. Van de Pol, “The lure 
of the big city: female migration to Amsterdam”, in Kloek (E.), Teeuwen (N.), en Huisman (M.), ed. Women of the 
golden age. An international debate on women in seventeenth-century Holland, England and Italy, Hilversum, Verloren, 
1994, 73-81.  
21 In Amsterdam, Parijs, Nantes en Londen bedroeg het aantal vreemdelingen onder de prostituees resp. 72-
79%, 70-74%, 61% en 60%: L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 103; E.-M. Benabou, La prostitution et la police 
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tijdvak de snelst groeiende metropool van Europa. Londen bengelt achteraan omdat de 
prostitutiesector er veel minder professioneel georganiseerd was dan op het Europese 
vasteland. In de volgende paragraaf toon ik aan dat het hoge aantal migranten onder de 
prostituees in Brugge toe te schrijven is aan de mobiliteit die de sector kenmerkte.  
 

Tabel 5.1 Geboorteplaatsen van de prostituees en van Brugse bruiden (%) 

Geboorteplaats Prostituees Bruiden 
  (n: 302) (n: 885) 

Brugge 44 71 
Brugse Vrije 12 15 
Vlaanderen 17 7 
Zuidelijke Nederlanden 18 3 
Buitenland 8 3 
Onbepaald 1 1 

Totaal 100 100 
Bron: Lijst met profielen (Bijlage 7), Databank vrijwilligers RAB huwelijksakten RBS22 

5 .1.2  Mobiele prostituees 

Ik schat dat ongeveer de helft van de vreemde prostituees reeds in de sector actief was 
vóór ze in Brugge aankwamen. Voor een deel van de vreemde prostituees kon ik immers 
achterhalen of ze al dan niet reeds als prostituee hadden gewerkt in andere steden en 
voor twee derde van deze groep bleek dit het geval.23 De verhoudingen voor de totale 
groep lagen waarschijnlijk iets lager, maar uit het profiel van de groep kan opgemaakt 
worden dat het aantal mobiele prostituees sowieso aanzienlijk was. Het profiel van de 
ingeweken prostituees strookt immers niet met het standaardprofiel van immigranten. 
Ten eerste hadden veel prostituees een grote afstand overbrugd en ten tweede waren ze 
opvallend vaak afkomstig uit steden. Tabel 5.1. toont het eerste aan en de vergelijking 
van de twee kaarten in Figuur 5.1. demonstreert beide. De eerste kaart toont de 
geboorteplaatsen van de prostituees en de tweede deze van de Brugse bruiden. Terwijl 
een aanzienlijk deel van de prostituees afkomstig was van veraf gelegen dorpen en 
 
                                                                                                                                                                             
des moeurs, 272; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 22-23; T. Henderson, 
Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 18. 
22 De berekening voor de bruiden heb ik gemaakt op basis van de databank van de huwelijksregisters. Deze 
databank is samengesteld door vrijwilligers in het Rijksarchief Brugge. In de berekening werden enkel de 
eerste huwelijken opgenomen van 1796 tot 1800, de vroegste jaren van de burgerlijke stand. De 
parochieregisters bevatten te weinig informatie over dit gegeven. Ouder vergelijkingsmateriaal is daardoor 
onmogelijk te verkrijgen. Tot het ‘binnenland’ werden de Oostenrijkse Nederlanden gerekend en het 
Prinsbisdom Luik, dus het gebied dat vandaag België en het Groothertogdom Luxemburg is.   
23 Ik klasseerde 40 vrouwen als “reeds prostituee” en 21 als “nog geen prostituee”: Zie Lijst met profielen 
(Bijlage 7).  
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steden was het merendeel van de geïmmigreerde bruiden afkomstig van het Brugse 
Vrije, de rurale streek rond Brugge.  

 

Figuur 5.1 Geboorteplaatsen van de Zuid-Nederlandse prostituees en van Brugse bruiden 
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De overbrugde afstanden tonen aan dat de migratiepatronen van veel prostituees niet 
overeenkomen met de klassieke routes van dienstmeiden en bruiden. In Engeland 
bedroeg de gemiddelde migratieafstand van vrouwen die het ouderlijk huis verlieten 28 
kilometer,24 en hoewel het weggennetwerk in de Zuidelijke Nederlanden een stuk beter 
was dan in Engeland, waren de migratie-afstanden van meiden ook hier klein.25 Voor 
prostituees was het overbruggen van grote afstanden echter niet uitzonderlijk. Zo 
bedraagt de afstand tussen Namen en Brugge, om maar één voorbeeld te noemen, 150 
kilometer. Dit betekent evenwel niet dat de bestudeerde vrouwen dergelijke afstanden 
in één keer overbrugden. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb aangetoond, ging het 
eerder om stapsgewijze migratie. De meeste mobiele prostituees reisden van stad tot 
stad en de afstand die ze in één keer aflegden was relatief klein.26  
 

Tabel 5.2 Prostitutietype bij de eerste arrestatie, naar herkomst en type migratie, 1750-1790 (%) 

  ° Brugge ° Brugse Vrije ° Elders 
Mobiele 

prostituees 
In Brugge 
begonnen 

 
(n: 134) (n: 36) (n: 132) (n: 40) (n: 21) 

Topklasse       
  Onderhouden vrouwen 1 0 2 5 0 

Stille prostitutie 1 0 1 3 0 

Middenklasse 
   

    
Gesloten bordeel 16 22 51 63 19 
Open bordeel 20 22 15 5 10 
Madam 0 0 2 

 
0 

Lage klasse           
Straatprostitutie 1 3 1 0 5 
Soldatenkwartier 9 8 5 8 10 
Soldaten elders 11 19 6 3 19 
Thuisprostitutie 8 3 2 3 5 

Combinatie 23 19 10 10 29 

Onbepaald 8 3 6 3 5 

Totaal 100 100 100 100 100 
Bron: Lijst met profielen (Bijlage 7) 

 

 
                                                        
24 C.G. Pooley en J. Turnbull, “Migration from the parental home in Britain since the eighteenth century.”, in 
van Poppel (F.), Oris (M.), en Lee (J.), ed. The road to independence. Leaving home in Western and Eastern societies, 
16th-20th centuries., Bern, Peter Lang, 2004, 384. 
25 S. De Langhe, “Rural single female migrants in early-nineteenth-century Bruges: an exception to the rules?”, 
46-47. 
26 Zie in het vorige hoofdstuk de voorbeelden van Louise Damoiseau en Josephine Begam: Hoofdstuk 4, 
paragraaf 4.7.3.  
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De migratieroutes van mobiele prostituees zijn vergelijkbaar met deze van geschoolde 
en hooggewaardeerde beroepsgroepen zoals goudsmeden en juristen. Anne Winter 
stelde vast dat dergelijke groepen lange afstanden overbrugden en dat ze niet gebonden 
waren aan een specifieke bestemming, maar trokken naar waar er werk was. Bovendien 
reisden ze – met de hulp van hun sociale netwerken – langs bestaande, maar exclusieve 
interstedelijke routes en hadden ze vaak een stedelijke achtergrond.27 Al deze zaken 
gelden ook voor de prostituees. Ze waren dan wel niet hooggewaardeerd, de mobiele 
prostituees waren voltijdse professionals. Ze reisden naar waar er vraag naar hen was en 
deden dit met “de hulp” van hun bordeelhouders. Tabel 5.2. demonstreert dat de 
vreemde en de mobiele prostituees grotendeels te vereenzelvigen zijn met de vrouwen 
die in gesloten bordelen werkten. Van de prostituees die buiten het Brugse Vrije 
geboren waren, werkte 51% in een gesloten bordeel en van de (met zekerheid) mobiele 
prostituees werkte 63% in gesloten bordelen. Onder de in Brugge geboren vrouwen was 
dit slechts 16% en onder de migranten die pas in Brugge prostituee geworden waren 
19%. Ook hun stedelijke achtergrond hadden de prostituees gemeen met de 
gespecialiseerde beroepsgroepen.  
 

Tabel 5.3 Lijst van steden waarvan er twee of meer prostituees afkomstig waren 

Stad Afstand Inwonersaantal Aantal prostituees (n: 302) 
  (km)  (1800-1801) Abs. % 

Brugge 0 33632 134 44 
Gent 40 55161 25 8 
Brussel 95 66297 16 5 
Oostende 25 10459 8 3 
Dendermonde 70 5028 4 1 
Duinkerke 65 26255 3 1 
Antwerpen 90 56318 2 1 
Bergen 110 18291 2 1 
Leuven 120 18587 2 1 
Tienen 140 7788 2 1 
Namen 150 15085 2 1 

Bron: S. Vrielinck, De territoriale indeling van België 28 

 

 
                                                        
27 A. Winter, Migrants and Urban Change. Newcomers to Antwerp, 1760-1860, Londen, Pickering & Chatto, 2009, 37-
38. 
28 S. Vrielinck, De territoriale indeling van België (1795-1963) : bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de 
gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de 
volkstellingen, Leuven, Universitaire pers, 2000. 
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Maar liefst 76% van alle binnenlandse prostituees was geboren in een stad met meer dan 
5.000 inwoners. Dit is opmerkelijk omdat “slechts” 26% van de Zuid-Nederlandse 
bevolking in steden van die omvang woonde.29 Uiteraard is het aandeel van de lokale 
vrouwen hierin substantieel, maar aangezien ook 55% van de niet-Brugse binnenlandse 
prostituees in dergelijke steden geboren was, is het duidelijk dat het overwicht van de 
stedelingen algemeen was. De grote steden waren bovendien het best vertegenwoordigd 
(Tabel 5.3) want 58% kwam van een stad met meer dan 30.000 inwoners (Brussel, 
Antwerpen, Gent of Brugge). Het is daarom duidelijk dat het grootste deel van de 
prostituees van jongs af vertrouwd was met het stedelijke leven en zo ook met 
prostitutie. De uitgesproken aanwezigheid van enkele kleinere steden in de lijst met 
geboorteplaatsen kan in dezelfde zin verklaard worden. Oostende was niet alleen dicht 
bij Brugge. In de havenstad was de prostitutiesector ook goed vertegenwoordigd, net als 
in de garnizoenssteden Dendermonde en Tienen.30 De gegevens voor Brugge tonen aan 
dat nabijheid en vertrouwdheid belangrijkere factoren waren om prostitutie te 
verklaren dan naïviteit en het gebrek aan sociale contacten in de grootstad.  

De focus op de mobiele prostituees mag ons echter niet doen vergeten dat er ook 
vreemde prostituees aanwezig waren in Brugge die nog niet actief geweest waren in 
andere steden. In de volgende paragraaf ga ik na of er voor deze vrouwen een verband 
bestond tussen hun migratie en hun start in de prostitutie.   

5 .1.3  Andere migranten 

Aangezien maar ongeveer de helft van alle niet-Brugse prostituees tot de “gewone” 
vreemdelingen behoorde, is hun aantal niet veel groter dan het aantal vreemdelingen in 
de totale bevolking.31 In kwantitatief opzicht was er in Brugge dus niet meteen een 
verband tussen de migratie van vrouwen en hun start als prostituee. In tegenstelling tot 
steden als Amsterdam en Londen trok Brugge weinig gelukzoekers aan. Dit betekent 
echter niet dat er voor individuele vrouwen geen verband kan geweest zijn.  

Zijn er vrouwen die voldoen aan het stereotiepe beeld van het naïeve 
plattelandsmeisje dat een makkelijke prooi was voor bordeelhouders? Misschien, maar 
 
                                                        
29 A. Winter, Migrants and Urban Change, 51.  
30 Voor Oostende kan de omvang van prostitutie niet bestudeerd worden aangezien nagenoeg het volledige 
oud archief van deze stad vernietigd is. Voor Dendermonde en Tienen zijn mij geen studies over prostitutie 
bekend. Dat het respectievelijk om haven- en garnizoensteden ging, doet evenwel vermoeden dat het aantal 
prostituees er aanzienlijk moet geweest zijn. Voor Oostende blijkt dit overigens ook uit de Brugse bronnen. 
Voor een oplijsting van de steden met forten, zie : P. Van Wichelen, Het lelijke eendje en de keizerlijke adelaar : de 
hervormingen van en het beleid ten overstaan van de nationale regimenten, 1713-1763, Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling Universiteit Gent), 2004.  
31 Als de mobiele prostituees niet meegerekend worden, is slechts 30% van de prostituees migrant. Bij de 
bruiden is dit 29%. 
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het is weinig waarschijnlijk dat het er veel waren. Er zijn vrouwen die dergelijke 
verhalen vertelden, maar zij schijnen dit vooral gedaan te hebben omdat ze op die 
manier een milde straf hoopten te krijgen. Isabelle Camo had bijvoorbeeld verteld dat ze 
bij haar aankomst met de barge – acht dagen voor haar arrestatie – een man ontmoet 
had die haar onderdak aanbood. Op die manier was ze in een bordeel beland zonder het 
te beseffen. De schepenen verweten haar echter “dat sij wel wist dat sij in een bordeel 
was ende aldaer gecommen te sijn om te dienen voor een doghter van plaisier” en toen 
bleek dat ze haar bordeelhouder in Brussel al kende, vroegen ze “hoe sij durft seggen 
van niet geweten thebben dat sij bij hem in een bordeel was”.32  

Misschien zijn niet alle dergelijke verhalen verzonnen, maar het valt wel op dat 
sommige verhaalelementen vaak terugkomen. Zo waren de meeste vrouwen exact acht 
dagen in de stad en legden ze de verantwoordelijkheid voor hun “misstap” in de handen 
van een anonieme persoon die ze ontmoet hadden nog voor ze goed en wel in de stad 
waren. Meestal hadden ze zich intussen ook gerealiseerd dat ze in een bordeel waren, 
maar waren ze er tot dusver in geslaagd om uit de handen van de klanten te blijven.33 
Het gebruik van dergelijke verhalen kan er – zoals Van de Pol argumenteerde – op 
wijzen dat ze realistisch genoeg waren om te vertellen.34 Een dergelijke manier van 
denken bevestigt echter ook stereotiepe denkbeelden. Ik heb in de Brugse bronnen geen 
enkele rechtszaak gevonden waarin een soortgelijk verhaal bevestigd werd door een 
andere getuige of beklaagde, of door de reactie van de schepenen. Ik vond wel 
voorbeelden van bordeelhouders die meisjes misleidden, maar het betrof steeds lokale 
meisjes of meisjes die al lange tijd in de stad woonden.35    

Als de “gewone” vreemdelingen geen naïeve misleide meisjes waren, waren het dan 
vrouwen die het moeilijk hadden om een job te vinden omdat ze migrant waren? Dit 
gegeven speelde waarschijnlijk wél een rol. Vreemde vrouwen hadden het moeilijk op 
de lokale arbeidsmarkt omdat ze niet over de juiste kwalificaties beschikten. Zo stelde 
een van de vreemde prostituees dat ze de stad wilde verlaten omdat “haer geseyt wort 
dat men hier geen vremde domestiquen nodig en heeft”.36 De grootste impact van de 
herkomst situeerde zich echter in de textielsector want vrouwen die niet in Brugge 
geboren waren, ontbeerden vaak de vereiste vaardigheden in het spellewerk. Tabel 5.4. 
toont aan dat slechts 25 tot 36% van de migranten kon spellewerken terwijl 69 tot 89% 
van de Brugse prostituees dit kon.37  

 
                                                        
32 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 97-99, 19 mei 1761. 
33 Zie ter voorbeeld Isabelle Therese Coopman: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 10, 21-22, 15 november 1787. 
34 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.6.3. 
35 Zie Hoofdstuk 7, paragrafen 7.2.1 en 7.2.2. 
36 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 8, 16, 4 juni 1790 (Dorothea Bourgeois).  
37 Dit zijn de verhoudingen met onbepaalden (zoals in de tabel) en zonder de onbepaalden. Voor meer info 
over de data zie dit hoofdstuk, paragraaf 5.2. 
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Vooral de vrouwen van het platteland waren benadeeld. Vrouwen met een stedelijke 
achtergrond hadden wel vaak een kantopleiding gekregen.38 Wellicht hadden zij net als 
de Brugse meisjes de basisvaardigheden thuis geleerd, maar hadden ze het fijnere werk 
daarna geleerd op een kantwerkschool voor arme meisjes en wezen.39 De 
plattelandsvrouwen hadden echter nooit leren klossen en dus waren ze erg benadeeld 
op de nagenoeg uitsluitend op spellewerk gerichte Brugse arbeidsmarkt. De meeste 
plattelandsvrouwen konden wel spinnen en vaak konden ze ook naaien en breien, maar 
die activiteiten genereerden weinig werk in Brugge.40 Anna Coucke die afkomstig was 
van een klein dorpje nabij Brugge kon bijvoorbeeld enkel spinnen en breien. Ze was 
naar Brugge gekomen om er te dienen en had effectief een vijftal jaar als dienstmeid 
gewerkt bij verschillende stalboeren en een slager. Na die tijd had ze echter haar intrek 
genomen in een bordeel. Het is niet zeker of die stap gerelateerd is aan het feit dat Anna 
niet kon spellewerken, maar het is wel duidelijk dat Anna’s opties in Brugge nog 
beperkter waren dan deze van vrouwen die wel een kantopleiding gekregen hadden. Uit 
het voorbeeld van Anna leren we echter ook iets anders: Anna was al jaren in de stad 
toen ze als prostituee begon te werken en was dus niet langer een “vreemdeling”.41  
 

Tabel 5.4 Opleiding van de prostituees (1776-1790), naar herkomst (%) 

  ° Brugge ° Elders 

 
(n: 68) (n: 97) 

Spellewerk 56 19 
Spellewerk e.a.  13 6 
Andere 9 35 
Geen opleiding 0 8 
Onbepaald 22 32 

Totaal 100 100 
Bron: Lijst met profielen (Bijlage 7) 

 
In feite vallen de vreemde vrouwen die pas in Brugge hun eerste stappen in de 

sekssector zetten vooral op doordat ze zo weinig verschilden van de lokale Brugse 
vrouwen. De meesten woonden al lang in Brugge. Anna Coucke was zich maar na een 
vijftal jaar beginnen prostitueren en Godelieve Maezeman was zelfs al elf jaar in de stad 

 
                                                        
38 Zie over het belang van kantwerk in Antwerpen bv. L. Van Aert, “Introducing new research: women and 
work in the early modern Southern Netherlands (case-studies Antwerp, Ghent and Mons)”, paper Third 
Flemish-Dutch Conference Economic History of the Low Countries before 1850 (31 januari 2008), 9.  
39 C. Deneweth, Vrouwenarbeid te Brugge in de achttiende eeuw, Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 
1987, 52-54. 
40 Zie Hoofdstuk 2, paragrafen 2.4 en 2.5.  
41 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 12, 28-29, 1 oktober 1790. 
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toen ze de eerste keer seks tegen betaling had.42 Sommige vrouwen waren afkomstig uit 
dorpen die net buiten de stadsmuren lagen en vandaag deelgemeenten van Brugge zijn 
en anderen waren gehuwd met een Bruggeling.43 Bovendien waren er ook tien vrouwen 
die als kind samen met hun ouders gemigreerd waren of die opgegroeid waren bij 
familie in Brugge en dus al helemaal geen “vreemdelingen” waren. Marie Philips was 
bijvoorbeeld in Lovendegem geboren, maar was als baby of peuter met haar ouders naar 
Brugge verhuisd, de geboortestad van haar vader.44 Als we dergelijke vrouwen niet als 
vreemdeling beschouwen en geen rekening houden met de mobiele prostituees, dan 
blijft er van de over-representatie van de migranten weinig over. In Brugge schijnen 
vrouwen die hun eerste stappen in de sekssector zetten dus overwegend lokale vrouwen 
geweest te zijn. In de volgende paragraaf onderzoek ik waarom deze vrouwen prostituee 
geworden waren. 

5 .1.4  Lokale vrouwen 

Er zijn twee redenen waarom de lokale en semi-lokale vrouwen zo talrijk waren onder 
de prostituees. De eerste betreft de financiële situatie waarin veel Brugse vrouwen 
verkeerden. Ook vrouwen die konden spellewerken waren niet verzekerd van een hoog 
inkomen. Zoals ik in Hoofdstuk 2 aangetoond heb, was de armoede in de tweede helft 
van de achttiende eeuw groot. Dit zorgde er enerzijds voor dat er weinig gelukzoekers 
waren, maar anderzijds ook dat de lokale bevolking het zwaar te verduren had.45 Voor 
veel lokale vrouwen was prostitutie onderdeel van een makeshift economy. Tabel 5.2. 
toont aan dat de vrouwen die geboren waren in Brugge en het Brugse Vrije vooral in die 
soorten prostitutie werkten waarin vaak deeltijds of sporadisch gewerkt werd: 49% van 
de Brugse vrouwen werkte in open bordelen, thuis, op straat of in het kwartier; en voor 
de vrouwen uit het Brugse Vrije was dit 55%. 

De lokale vrouwen waren ten tweede ook talrijk omdat ze vertrouwd waren met 
prostitutie. Dit is de reden waarom er in het algemeen zoveel meer stads- dan 
plattelandsvrouwen actief waren in de sector. Het verband blijkt niet alleen uit het 
overwicht van de stedelingen, maar ook uit de geboorteparochies van de Brugse 
prostituees. Tabel 5.5. demonstreert dat de  prostitutiebuurten in Sint-Gillis en Sint-
Anna het meeste prostituees “leverden”. In deze tabel worden de geboorteparochies van 
 
                                                        
42 De 43-jarige Godelieve Maezeman woonde bij haar arrestatie zelfs al 26 jaar in Brugge. Ze schijnt op dat 
moment zo’n vijftien jaar occasioneel aan de slag geweest te zijn als prostituee. Zie voor meer info hierover 
paragraaf 5.3.3 in dit hoofdstuk.  
43 Het gaat bv. om de dorpen Sint-Pieters-op-den-dijk, Sint-Kruis en Koolkerke. 
44 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 648, 7, 26-30, 28 oktober 1779. Uit de parochieregisters blijkt dat Marie’s jongere 
broers en zus in Brugge geboren werden. Zie Databank levenslopen (Bijlage 3). 
45 Zie Hoofdstuk 2, paragrafen 2.1 en 2.4.  
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de Brugse prostituees vergeleken met deze van het totaal aantal borelingen in de 
periode tussen 1730 en 1775. Sint-Anna dat in het algemeen goed was voor 16% van de 
geboorten leverde 19% van de prostituees en in Sint-Gillis ging het respectievelijk om 
13% en 22%. In het vorige hoofdstuk toonde ik aan dat de Brugse prostitutiemarkt – op 
een uitgesproken concentratie rond de schouwburg na – overwegend geconcentreerd 
was in de schippers- en soldatenbuurten in deze parochies. Weliswaar heeft de sociale 
structuur van deze parochies op zich ook een invloed, maar het sterke overwicht van 
Sint-Gillis toont aan dat de nabijheid van de sector belangrijker was. Terwijl de sector 
immers het meest uitgesproken aanwezig was in Sint-Gillis, was Sint-Anna de armere 
van de twee parochies.46 Bovendien waren er uit de Onze-Lieve-Vrouwe parochie – 
eveneens een arme buurt, maar geen prostitutiebuurt – relatief weinig prostituees 
afkomstig.47  
 

Tabel 5.5 Geboorteparochies van de Brugse prostituees en van andere Brugse borelingen (%)48 

Parochie Prostituees Tot. geboorten 
  (n: 121) (n: 56.261) 
Sint Donaas 3 2 
Sint Salvator 25 27 
Onze Lieve Vrouw 19 26 
Sint Walburga 1 3 
Sint Katelijne 3 3 
Sint Jacobs 7 10 
Sint Anna 20 16 
Sint Gillis 22 13 
Totaal 100 100 

Bron: Databank levenslopen (Bijlage 3), Databank vrijwilligers RAB doopakten PR  

Opgroeien in een omgeving waar de vraag naar prostitutie substantieel was, vormde dus 
een groter “risico” dan op latere leeftijd met de sector geconfronteerd worden. Voor 
een deel komt dit doordat sommige meisjes in het milieu zelf opgroeiden. Ik toon dit aan 
in het volgende hoofdstuk. Het merendeel van de prostituees was echter niet uit 
prostitutiefamilies afkomstig, maar was vertrouwd met prostitutie door de 
alomtegenwoordigheid ervan in hun omgeving. De meeste prostitutie vond dan wel 
achter gesloten deuren plaats, voor de buurtbewoners was het erg nabij. De straten 

 
                                                        
46 Van de 88 bordelen die ik kon lokaliseren was 30% gelegen in Sint-Gillis en 23% in Sint-Anna en dit terwijl de 
tabel duidelijk aantoont dat Sint-Anna groter was dan Sint-Gillis. Slechts 14% van de bordelen was gelegen in 
Onze-Lieve-Vrouw, nochtans een heel grote parochie. 
47 J. Denolf, Brugge, 1748: een socio-demografische schets van een stedelijke samenleving rond het midden van de 18de 
eeuw., Gent (onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1981, 206-230. 
48 Van 11 prostituees uit Brugge werd de doopakte/parochie niet teruggevonden, meestal omdat er 
verschillende mogelijkheden waren.   
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waren smal en de muren dun. Zeker in arme buurten woonden de mensen erg dicht op 
elkaar. Rechtszaken waarin de buren verklaringen aflegden over wat er in een bordeel 
gezegd of gedaan werd, waren dan ook geen uitzondering.49  

Ter besluit kunnen we dus stellen dat prostitutie in Brugge geen gevolg van migratie 
was. Wellicht waren migranten er net als elders gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, 
maar er waren er gewoon weinig. Het oude cliché over het naïeve plattelandsmeisje is 
bovendien helemaal ontkracht. Niet alleen hadden de meeste prostituees een stedelijke 
achtergrond, het is ook duidelijk dat prostitutie eerder voortkwam uit vertrouwdheid 
met het beroep dan uit het tegenovergestelde.  

Toch was er ook in Brugge een duidelijk verband tussen migratie en commerciële 
seks, maar het is veeleer zo dat prostitutie tot mobiliteit leidde dan omgekeerd. Zoals we 
in het vorige hoofdstuk zagen, werkte de context die situatie in de hand. De uitbouw van 
een professionele interstedelijke prostitutiesector werd bevorderd door het beleid dat 
gericht was op zichtbaarheid, de verbanning en dus circulatie van vreemde prostituees 
én door het beschermen van lokale meisjes. Het is mogelijk dat dit effect in Brugge 
groter was dan elders omdat er weinig gelukzoekers in de stad waren, maar wellicht 
speelde mobiele prostitutie ook een rol in sommige andere steden. In Parijs en zeker in 
Amsterdam waren er immers ook veel bordelen en ook daar hadden veel geïmmigreerde 
prostituees een stedelijke achtergrond. Het is mogelijk dat de mobiliteit van de 
prostituees en het belang van de interstedelijke netwerken voor Brugge gewoon beter 
gedemonstreerd kunnen worden omdat de Brugse procesdossiers zo uitzonderlijk rijk 
en gedetailleerd zijn.  

Ten slotte is het ook duidelijk dat het cliché van de “kwetsbare” migranten 
bestendigd werd door een zekere arbeidsverdeling en door de verklaringen van de 
vrouwen zelf. Vreemde prostituees werkten veel vaker dan lokale vrouwen in gesloten 
bordelen. Omdat zij voltijds in de sector werkten en geen andere werkidentiteit hadden, 
werden zij meer geassocieerd met prostitutie dan de lokale vrouwen die slechts deeltijds 
of sporadisch seks verkochten. Door te verhullen dat ze elders ook al als prostituee 
gewerkt hadden, hielden ze de mythe bovendien in stand. In het volgende onderdeel 
van dit hoofdstuk ga ik na of dit ook van toepassing was op twee andere stereotypen: dat 
van de “grauwe armoede” en dat van de kwetsbare dienstmeid.  

 
                                                        
49 In het dossier tegen de uitbaters van De Neptunus kwam bijvoorbeeld een buurmeisje aan het woord die 
gedetailleerd vertelde over een incident tussen een prostituee en een klant. De getuige – een dienstmeid – 
sliep in de kamer naast de bordeelkamer en kon de gesprekken erbinnen woordelijk volgen en door het raam 
zien wat er gebeurde: RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-8, 09 juli 1781 (verklaring Angelique 
Marin). 
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5 .2  Het economische profiel  

Prostitutie is een beroep of bestaansstrategie en eigenlijk is het dus evident dat de start 
als prostituee een financiële motivatie had. In deze paragraaf onderzoek ik dan ook niet 
zozeer of financiële redenen van tel waren, maar hoe prangend de financiële motivatie 
was en of er ook andere economisch gerelateerde factoren waren. In het passieve 
slachtofferframe waren prostituees tot het vak gedwongen door “grauwe armoede”, 
maar daarnaast speelde ook het beeld dat ze dienstmeiden waren die geen kant meer op 
konden nadat ze misbruikt waren.50 Volgens Olwen Hufton was “the servant girl (…), of 
course, the one most likely to find herself with an unwanted pregnancy seduced by her 
employer, or his son, or simply because such a girl was usually totally unable to cope 
with leisure. A day off, a religious festival, saw her an easy prey for the military or for 
the apprentice or fellow servant … Once pregnant, dismissed, and virtually alone in the 
world, the girl faced a bleak future.”51  

Zoals vermeld blijven dergelijke ideeën in de algemene historiografie opduiken,52 
maar hebben verschillende historici ze intussen genuanceerd.53 De laatste decennia is de 
klemtoon vooral gelegd op de beperkte arbeidsopties in de vroegmoderne tijd, de 
gesegregeerde arbeidsmarkt en het belang van makeshifts. Armoede blijft een voorname 
rol spelen in de analyses, maar het wordt erkend dat het niet altijd om uiterste armoede 
ging. Zo noemde Van de Pol armoede “maar een deel van het verhaal” en stelde 
Benabou dat “la prostitution issue de la faim et de la misère existe sans aucun doute”, 
maar ook dat “les liens avec le travail salarié sont souvent plus complexes”.54 Terwijl 
armoede en agency vroeger als tegenpolen werden beschouwd, worden ze vandaag niet 
los van elkaar gezien.  

Daarnaast is het ook zo dat dienstmeiden niet langer als “kwetsbaar” worden 
beschouwd, integendeel. Nu wordt vooral gewezen op de moeilijke positie van textiel- 

 
                                                        
50 F. Vanhemelryck, Misdadigers tussen rechter en beul, 161; T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century 
London, 15-16; S. Carter, Purchasing power, 14-15. 
51 O. Hufton, The poor of eighteenth century France, 1750-1789, Oxford, Clarendon Press, 1974, 312. 
52 J.M. Lanza, “Women and work”, 287; C. Steverlynck, “Gevaarlijke meiden en meiden in gevaar”, in De Maeyer 
(J.), Gesquière (I.), en Van Rompaey (L.), ed. Upstairs downstairs: dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995, Gent, 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1996, 157-159. 
53 Dit gegeven is niet enkel genuanceerd door prostitutiehistorici, maar ook door historici die dienstboden en 
ongehuwde moeders bestudeerden: E. Hubbard, City women: money, sex, and the social order in early modern 
London, Oxford, Oxford University Press, 2014, 85-88 en 105-110; R. Schumacher, G. Ryczkowska, en O. Perroux, 
“Unwed mothers in the city. Illegitimate fertility in 19th-century Geneva”, in History of the family, 12 (2007), 
200-201; S. De Langhe, M. Mechant, en I. Devos, “Regionale verschillen in het leven van ongehuwde moeders 
op het platteland in de Zuidelijke Nederlanden, 1730-1846”, in Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 
8 (2011), 1. 
54 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 105; E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 313-314. 
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en kledingwerksters omdat zij van dag tot dag een inkomen moesten zien te vergaren,55 
al is er wel gewag gemaakt van een zekere arbeidsverdeling. Terwijl prostitutie voor 
spinsters en naaisters vaak een deeltijdse activiteit was, werden dienstmeiden sneller 
bordeelprostituees of – zoals Benabou het stelde – “echte prostituees”.56 Normaal waren 
dienstmeiden verzekerd van onderdak en eten, maar als ze hun betrekking verloren 
waren ze “extra kwetsbaar” omdat ze plots op straat kwamen te staan.57  

Met andere woorden: in de tot hiertoe onderzochte grootsteden gingen de clichés uit 
de verhalende bronnen niet helemaal op, maar prostitutie was er wel het resultaat van 
armoede en de beroepsachtergrond van de vrouwen had een invloed op het segment 
van de sector waarin ze aan de slag gingen. Was dit ook zo in het kleine Brugge waar het 
belang van bordeelprostitutie uitzonderlijk groot was en de arbeidsopties van vrouwen 
beperkt waren tot kantwerk en het dienstbodeschap? In de volgende paragraaf vergelijk 
ik de beroepservaringen van de prostituees met deze van de totale vrouwelijke 
bevolking in Brugge, maar het is wel belangrijk om op te merken dat de 
beroepenanalyse minder voor de hand ligt dan de studie van de geboorteplaatsen. De 
rechtszaken zijn op dit vlak een stuk minder volledig en de vergelijking met de totale 
bevolking is door belangrijke bronnenverschillen ook minder evident.58  

5 .2.1  Een weerspiegeling van de bevolking 

Voor zover de beroepsgegevens een vergelijking met de totale bevolking toelaten, tonen 
ze vooral aan dat de prostituees de maatschappij weerspiegelden (Tabel 5.6). Van de 
prostituees die vervolgd werden tussen 1776 en 1790 had minimum 67% ervaring in de 

 
                                                        
55 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 104; T. Henderson, 
Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 15; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century 
ports, 111; D.J. Noordam, “Uit armoede of door verleiding?”, in Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische 
studies over Leiden in de achttiende eeuw, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1985, 112. 
56 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, 300-306. 
57 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, 103. 
58 In de oudste rechtszaken is niet altijd een beroep opgegeven. In de jongste is dit normaal wel zo, maar het 
gaat meestal (niet altijd) om de vaardigheden die een vrouw onder de knie had. Soms is dit met veel 
accuraatheid weergegeven en zijn er wel vier vaardigheden opgesomd (bv. spinnen, spellewerken, stoppen en 
naaien). Soms wordt slechts één vaardigheid genoemd, terwijl een vrouw er toch meerdere had. Beroepen die 
niet tot de textiel- of kledingsector behoorden werden zelden in de systematische biografische inleiding 
vermeld. Als een vrouw als verkoopster of dienstmeid werkte of gewerkt had, kon ik dit dus alleen vaststellen 
als ik het uit de context kon afleiden. Maakt dit het op zich al moeilijk om een volledig overzicht van de 
beroepservaringen te bekomen, dan geldt dit voor een vergelijking met de volkstelling nog meer. In de telling 
werd immers geen melding gemaakt van vaardigheden, maar enkel van één concreet beroep op het moment 
van de telling. Dit betekent dat ik voor de prostituees soms meerdere beroepen heb terwijl er geen enkel van 
beoefend werd en dat ik voor andere vrouwen slechts één beroep heb terwijl zij ook soms meerdere beroepen 
beoefenden of op z’n minst ook over heel wat handvaardigheden beschikten.  
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textiel- of kledingsector en had 25% (ook) reeds als dienstmeid gewerkt.59 Die 
verhouding ligt in lijn met de data voor de totale bevolking. Ten tijde van de volkstelling 
van 1815 werkte 76% van de Brugse vrouwen in de textiel- of kledingindustrie en had 
14% een positie als dienstmeid of een andere job als vast personeel. Net zoals ik in 
Hoofdstuk 2 vermeld heb, moeten de verhoudingen onder de jonge vrouwen echter iets 
anders gelegen hebben. Wellicht werkte in de leeftijdsklasse tussen 15 en 25 jaar 
ongeveer 60% in de eerste sector en 30% in de tweede, maar had het grootste deel van 
de laatste groep ook ervaring in de textielsector.60 De prostituees waren dus 
dienstmeiden, spellewerksters, spinsters, naaisters en breisters.61  Dit betekent dat ze 
vier tot zeven stuiver per dag verdienden.62 Zoals uit het vorige hoofdstuk kan afgeleid 
worden, is dit evenveel als de lagere klasse prostituees verdienden met één shift.63 Erg 
veel kan aan deze vaststelling echter niet verbonden worden. Het ging om laag betaald 
en laag gewaardeerd werk, maar het was zowat het enige werk dat er was voor vrouwen.  

De groep vrouwen die een “andere” bestaansstrategie uitoefende of “geen functie” 
had was klein. Onder de prostituees had 3% beroep noch opleiding, en zij die ervaringen 
hadden buiten de textiel- en kledingsector en het dienstbodeschap waren voornamelijk 
dagloners, verkoopsters, dieven en bedelaars. Bij de totale groep van Brugse vrouwen 
ging dit vooral om dagloners, verkoopsters en renteniers. In deze specifieke groep 
schijnt er dus een klein verschil in sociaal profiel geweest te zijn, maar gezien de 
verschillende aard van de bronnen mag hier niet te veel belang aan gehecht worden. 
Renteniersters waren onder de prostituees dan wel afwezig, dat er geen dieven en 
bedelaars waren onder de rest van de bevolking zegt niks want in de beroepentelling 
werd geen nota genomen van illegale bestaansstrategieën. 

Uiteraard is het mogelijk dat er tussen de vele textielwerksters en dienstmeiden 
belangrijke verschillen bestonden in het vaardigheids- en inkomensniveau, maar de 
bronnen laten het niet toe om deze in kaart te brengen. Terwijl we van Marie De Langhe 
bijvoorbeeld weten dat ze “konnende weijnig spellewercken” en dus dat haar inkomen 
uit het kantwerk niet bijster groot kan geweest zijn, weten we van Catherine Godein dat 
ze kindermeid was en dus een hogere positie had dan een meid van alle werk.64 Er is 

 
                                                        
59 Omdat de oudere rechtszaken erg onvolledig zijn over dit onderwerp heb ik enkel de beroepen/opleidingen 
van de tweede periode (1776-1790) weergegeven.  
60 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.  
61 Ik heb de invidividuele beroepen niet in de tabel weergegeven omdat het erg moeilijk is om dit door de 
combinaties overzichtelijk weer te geven. Bovendien was de variatie bij prostituees veel groter dan bij de rest 
van de bevolking omdat eerder hun opleiding dan beroep vermeld stond. In de individuele beroepen zijn er 
geen belangrijke verschillen. Er zijn enkel wat minder spellewerksters onder de prostituees, maar dit komt 
door het hoge aantal migranten. Zie paragraaf 5.1.3 in dit hoofdstuk. 
62 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4 en 2.5. 
63 Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.5.  
64 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 11, 17-18, 21 december 1787 (Marie De Lange), Tychten, 655, 9, 5-6, 17 
augustus 1786 (Catherine Godein). 
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echter geen enkele bron die een systematische vergelijking met andere personen 
toelaat. Bovendien maken de bronnenverschillen het in het algemeen moeilijk om de 
beroepservaringen van de prostituees te vergelijken met deze van de totale bevolking. 
Terwijl de processen vooral inzicht geven in de verworven vaardigheden en ervaringen, 
geeft de volkstelling enkel het hoofdberoep op één moment weer. Het is dan ook 
onmogelijk om de over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde beroepsgroepen of 
klassen vast te stellen aan de hand van de kwantitatieve vergelijking van beide bronnen. 
Dit geldt des te meer voor vrouwen omdat de variatie aan beroepen voor hen sowieso 
erg klein was. Om die laatste reden heb ik ook de beroepen van mannelijke familieleden 
in kaart gebracht.65  
 

Tabel 5.6 Beroeps- en bestaanservaringen van de prostituees (1776-1790),  
vergeleken met de beroepen van Brugse vrouwen in de volkstelling van 1815 (%) 

  Prostituees Brugse vrouwen 

 
(n: 165) (n: 7571) 

Textiel- en Kledingsector     
Alleen 38 76 
Ook andere ervaring 13 

 Dienstmeid 
  Alleen 7 14 

Ook andere ervaring 2 
 Combinatie T&K en Dienst 

  Alleen 12 
 Ook andere ervaring 4 
 Andere 8 10 

Geen functie 3 
 Onbepaald 12   

Totaal 100 100 
Bron: Lijst met profielen (Bijlage 7)  

5 .2.2  De dochters van notabelen en ambachtsmeesters 

Tabel 5.7 bevat aan de ene kant de beroepen van mannelijke familieleden van de 
prostituees en aan de andere kant de beroepsgegevens met betrekking tot mannen uit 

 
                                                        
65 Lotta Vikström bracht in een onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Zweden (19de eeuw) om vergelijkbare 
redenen de beroepen van de ouders van jonge misdadigers in kaart. Het sociale milieu kan volgens haar beter 
afgelezen worden uit de beroepen van ouderen dan jongeren omdat beroepen op jonge leeftijd nog niet divers 
waren. In het Brugge van de achttiende eeuw speelde gender echter nog een grotere rol dan leeftijd. Zie: L. 
Vikström, “Before and after crime: life-course analyses of young offenders arrested in nineteenth-century 
Northern Sweden”, in Journal of Social History, 44 (2011), 3, 869-871. 
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de volkstelling van 1815. Ik heb niet voor alle prostituees een beroep van een mannelijk 
familielid teruggevonden en kan voor dit onderwerp dan ook maar een groep van 
tachtig prostituees bestuderen. Tabel 5.2 bevat de beroepen van 59 vaders, veertien 
broers, vijf stiefvaders, één grootvader en één oom.66 De tabel demonstreert duidelijk 
dat de financiële achtergronden van de prostituees gevarieerd waren. Terwijl sommige 
meisjes afkomstig waren uit dagloners- of ambachtsgezinnen hadden anderen een vader 
die in de administratie werkte. Net als voor de prostituees zelf waren er ook mannelijke 
familieleden waarvoor meerdere beroepen gekend waren (9%) of die een beroep 
beoefenden dat niet in de volkstelling opgenomen was. Dit laatste geldt voor de soldaten 
(13%). 
 

Tabel 5.7 De beroepen van mannelijke gezinsleden van prostituees,  
vergeleken met de actieve bevolking in 1815 (%) 

  Ouderlijk gezin Telling 1815 

 
prostituees Actieve mannen 

 
(n: 80) (n: 7910) 

Landbouw 5 4 
Nijverheden/ Ambachten 

  
Voeding 6 6 
Hout Bouw Metaal 14 11 
Textiel 5 20 
Kleding 9 9 
Andere 6 9 

Handel en Transport 14 10 
Administratie en vrije beroepen 8 6 
Dagloners en personeel 10 23 
Renteniers 0 3 
Militairen 13 0 
Niet-productieven 3 0 
Combinatie 9 0 

Totaal 100 100 
Bron: Databank levenslopen (Bijlage 3), Tabel 2.3 (Hoofdstuk 2) 

De tabel wijst uit dat de armen niet oververtegenwoordigd waren. Het tegendeel lijkt 
zelfs het geval te zijn. Onder de familieleden van prostituees waren er opvallend weinig 
textielwerkers (5% t.o.v. 20%) en dagloners (10% t.o.v. 23%), de beroepen met het laagste 
inkomensniveau. Beroepen met een hoog inkomen en een hoge sociale status lijken dan 

 
                                                        
66 Wanneer er beroepsindicaties gevonden werden voor verschillende familieleden, werden slechts de 
gegevens van het dichtst gerelateerde familielid gebruikt. Wanneer er voor één familielid meerdere beroepen 
gekend werden, dan werden deze allemaal verwerkt.  
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weer oververtegenwoordigd te zijn. Onder de ambachtsvaders (beide 35% zonder de 
textielambachten) waren er metselaars en timmermannen, maar evengoed slagers en 
boekdrukkers. De zussen Macqué kwamen bijvoorbeeld uit een boekdrukkersfamilie.67 
De meest opmerkelijke categorie echter is deze van de administratie en de vrije 
beroepen (8% t.o.v. 6%). Dit betreft onder meer een officier van het Brugse Vrije en een 
procureur van de rechtbank.68 Het meest opmerkelijke individuele voorbeeld is dat van 
Rosalie Le Clercq, de dochter van de voormalige burgemeester van Chimay. Ten tijde 
van de rechtszaak was haar vader dan wel niet langer burgemeester, als zakenman in 
Londen zat hij er wellicht warmpjes in.69  

De voorbeelden tonen aan dat een rijke familie sommige vrouwen er niet van 
weerhield als prostituee te werken, maar er kan niet uit afgeleid worden dat meisjes van 
“goede komaf” oververtegenwoordigd waren onder de prostituees. De cijfers bevatten 
een bias omdat de beroepen van de vaders en andere familieleden niet systematisch 
opgenomen werden in de processen. Wellicht zijn ze vooral vermeld wanneer ze 
enigszins opmerkelijk waren. Dit blijkt onder meer uit de rechtszaak van Rosalie Le 
Clercq. De schepenen waren zo verbaasd over de verklaringen van Rosalie dat ze veel 
ijver aan de dag legden om te controleren of ze de waarheid vertelde. 

In het algemeen kunnen we stellen dat de economische achtergronden van de 
prostituees gevarieerd waren en dat ze in die zin de bevolking weerspiegelden. Er waren 
zowel vrouwen met een arme als met een relatief rijke achtergrond. Toch argumenteer 
ik in de volgende paragraaf dat een kleine oververtegenwoordiging van de allerarmsten 
waarschijnlijk is. Van een duidelijke link tussen extreme armoede en prostitutie was er 
echter geen sprake.   

5 .2.3  “Om te kunnen bestaen” 

Er zijn twee aanwijzingen voor een kleine oververtegenwoordiging van de allerarmsten. 
Een eerste aanwijzing is dat de prostituees iets minder vaak geletterd waren dan de rest 
van de bevolking. Terwijl 40% van de Brugse vrouwen hun naam kon schrijven,70 was dit 

 
                                                        
67 Zie algemene inleiding.  
68 Zie ter vb. Marie Van Welle wiens vader grondeigenaar was en procureur van de stedelijke rechtbank van 
Gent: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 1, 30, 10 februari 1790. De beroepen werden in dit geval vastgesteld op 
basis van de doopakten van de kinderen en de overlijdensakte van de man zelf: SAG, Doopakten, St. Michiels, 
12 april 1768, (Marie Van de Walle); Begraafakten, St. Michiels, 22 april 1791 (Jacobus Philippus Van de Walle). 
69 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 1, 9-11, 15 januari 1784. 
70 C. Vandenbroeke, “Prospektus van het historsich-demografisch onderzoek in Vlaanderen”, in Devos (I.) en 
Lambrecht (T.), ed. Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden., Gent, Academia Press, 2004 (oorspr. 
1976), 245. 
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onder de prostituees slechts 22 tot 30%.71 Een tweede aanwijzing vinden we in wat de 
prostituees tijdens hun verhoor vertelden over hun leefomstandigheden. Marie Viane 
zei bijvoorbeeld dat ze zich in de winter geprostitueerd had “om te kunnen bestaen”. Ze 
vertelde dat ze de kost verdiende door te “scheuren, vaegen, stoppen ende naeijen” – 
een hele reeks kleine klusjes dus – en dat ze in de zomer werk zou zoeken bij een 
hovenier.72 Anna Outrive vertelde de schepenen dat ze niks anders dan prostitutie kon 
doen om aan de kost te geraken en Anna Vanden Berghe stelde dat ze niet kon werken 
door “het ongemack aen haer ogen”.73 

Andere vrouwen verklaarden dat ze werkloos waren of noemden hun lage 
verdiensten. Zo was Isabelle Beernaert vier weken voor haar arrestatie uit haar dienst 
ontslagen omwille van “den slechten tijdt” en gaven Anna Daeghelet en Anna Van Cuijl 
aan dat ze slechts drie-vier stuiver per dag konden verdienen door te spellewerken en te 
naaien.74 Dit was niet meer dan het bestaansminimum.75 Misschien nog het meest 
uitzichtloos van al was de situatie van de in het vorige hoofdstuk reeds vernoemde 
weduwe Marie Bosan. Marie werd ondersteund door de armendis, maar ze kreeg slechts 
zeven stuiver per maand en wat brood, dat was niet veel meer dan een pleister op een 
wonde. Ze probeerde zich te redden met naaien, maar als ze geen naaiwerk had lukte 
dat niet.76 Veel prostituees getuigden dus op de ene of andere manier over hun 
moeilijkheden om de kost te verdienen en hun soms nijpende armoede.  

Uiteraard tonen deze persoonlijke relazen niet aan dat alle bestudeerde vrouwen 
door doffe ellende in het vak gerold waren. De meeste verhoren bevatten weinig 
informatie over de financiële situatie van de beklaagden en er zijn ook voorbeelden 
waaruit het omgekeerde blijkt. Zo zei Marie Macqué dat ze met spellewerk zes à zeven 
stuiver per dag kon verdienen, en noemde Caroline Janson zelfs bedragen van acht tot 
 
                                                        
71 Wel moet opgemerkt worden dat deze percentages gebaseerd zijn op kleine aantallen. De gerechtelijke 
verklaringen moesten immers niet ondertekend worden. De gegevens over de geletterdheid zijn gebaseerd op 
huwelijksakten en toevallige indicaties in de processen. Het cijfer is afhankelijk van de bron. Van zij in het 
huwelijk traden (n: 23) ten tijde van de registers van de burgerlijke stand (of na 1778), kon 22% handtekenen. 
In de processen zelf zijn er soms echter ook indicaties te vinden van het al dan niet geletterd zijn (n:17, 
opgeteld bij de eerste groep is n:40). Zo bleek uit de vervolging van Isabelle Boddin door het Brugse Vrije dat 
ze niet kon schrijven omdat ze haar verklaring met een kruisje ondertekende en bleek uit de 
boekhoudkundige taken van Marie Therese De Muynck in de gevangenis dat ze goed geletterd was. Aangezien 
het makkelijker is om in de processen een aanwijzing te vinden voor geletterdheid, bevat dit cijfer echter een 
kleine bias. 
72 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 5, 9-12, 31 mei 1785. 
73 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 157-158, 7 januari 1766 (Anna Outrive); SAB, Oud archief, 188, 
Criminele informatiën, Map 9a, 6 april 1773 (Anna Vanden Berghe). 
74 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 61-62, 16 mei 1760 (Isabelle Beernaert); SAB, Oud archief, 188, 
Criminele informatiën, Map 6, 21 april 1770 (Anna Daeghelet); RAB, Criminele vervolgen, 644, 203-204, 1 februari 
1771 (Anna Van Cuijl). 
75 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4. 
76 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 10, 1-2, 26 november 1784; Tychten, 654, 11, 28-29, 1 december 1785; Tychten, 
657, 3, 11, 8 april 1788; 659, 12, 13, 3 september 1790. Enkel de laatste arrestatie betreft prostitutie, maar de 
andere verhoren zijn ook erg waardevol om Marie’s financiële situatie in te schatten.  
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negen stuiver.77 Bovendien is het evident dat prostituees tijdens hun gerechtelijke 
vervolging eerder geneigd waren om hun ellende en kwetsbaarheid in de verf te zetten 
dan hun mogelijkheden om rond te komen. Er zijn echter voldoende elementen in de 
processen aanwezig die aantonen dat veel prostituees inderdaad armoede geleden 
hadden en hun ongeletterdheid wijst op een klein, maar reëel verschil. Globaal genomen 
valt echter vooral de “gewoonheid” van de prostituees op. De meerderheid was niet veel 
armer dan hun tijdgenoten. Waren er dan specifieke beroepen die prostituees 
voortbrachten? Waren dienstmeiden gedoemd om in de prostitutie te belanden?  

5 .2.4  Het meidencliché en de prostitutiehiërarchie 

In paragraaf 5.2.1. heb ik reeds gesteld dat er geen oververtegenwoordiging van 
dienstmeiden of textielarbeidsters kan aangetoond worden. De bronnen laten geen 
gedetailleerde cijfervergelijking toe. Bovendien tonen de gegevens (Tabel 5.6) aan dat er 
niet altijd een onderscheid was tussen de beroepsgroepen. Veel vrouwen hadden 
ervaring in meerdere beroepen (19%). In feite is het vooral nuttig om de laatste of 
gelijktijdige beroepservaring van de prostituees te bestuderen, maar de bronnen laten 
het niet toe om een systematisch onderscheid te maken in de timing van de 
beroepservaringen.78  

Een kwalitatieve lezing van de bronnen biedt evenmin een uitweg. Er is slechts één 
prostituee die het klassieke verhaal vertelde, maar het is onzeker of haar verhaal klopt. 
De uit Bergen afkomstige Catharine Trigaler vertelde de schepenen dat ze in Brussel 
zwanger was geraakt van haar werkgever en haar dienst vervolgens had moeten 
verlaten, maar aangezien andere delen van haar verklaring onwaar bleken is er reden 
voor twijfel.79 Daarnaast waren er ook een paar vrouwen die vertelden dat ze tijdens hun 
dienst zwanger waren geraakt van een jongeman waarmee ze hoopten te trouwen, maar 
geen ervan noemde dit als de reden van hun prostitutie.80 Bovendien toont de recente 
literatuur over het ongehuwd moederschap ook aan dat een zwangerschap niet altijd de 

 
                                                        
77 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 8, 1-3, 11 juli 1786 (Marie Macqué); Tychten, 657, 8, 27-28, 6 augustus 1788 
(Caroline Janson).  
78 De bronnen geven in het algemeen niet zoveel inzicht in de laatste beroepen. Meestal bevatten ze de 
opleidingen of vaardigheden van een persoon.   
79 Catherine Trigaler vertelde aanvankelijk dat ze zwanger naar Brugge was gekomen omdat ze er familie had 
waarbij ze kon verblijven. Ze verklaarde dat haar bordeelhouder een aangetrouwde oom was, maar 
uiteindelijk bleek dit een (door de bordeelhouder geïnstrueerde) leugen: SAB, Oud archief, 188, Criminele 
informatiën, Map 7, 9 april 1770.  
80 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 9, 5-6, 17 augustus 1786 (Catherine Godein); Tychten, 654, 11, 11-12, 5 
november 1785 (Josephine Jardaux). 
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nefaste gevolgen had die ermee geassocieerd worden,81 en ook in de Brugse processen 
zijn er voorbeelden die dit demonstreren. Anna Therese Van Vijve bleef bijvoorbeeld als 
dienstmeid werken nadat ze bevallen was van een onwettig kind en Anna Pieternelle 
Metersijs kon voor de opvoeding van haar kind rekenen op de steun van hun ouders.82  

Het clichébeeld van de “kwetsbare dienstmeid” schijnt in Brugge dus weinig van tel 
geweest te zijn, maar de arbeidsverdeling die Benabou vaststelde gold er wel. Terwijl in 
totaal “slechts” 32% van de prostituees bij hun eerste arrestatie in een gesloten bordeel 
werkte, gold dit onder de voormalige dienstmeiden voor 51%.83 Dienstmeiden gingen 
dus vaker of sneller voltijds als prostituee aan de slag dan textiel- en kledingwerksters. 
Hier zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is het zo dat dienstwerk en prostitutie 
niet combineerbaar waren. Sporadisch kwam het voor dat een bordeelprostituee in 
hetzelfde huis ook als meid werkte,84 maar het combineren van twee aparte 
werkplaatsen was echt uitzonderlijk. Enkel Anna Therese Van Vijve deed dit. Ze 
ontsnapte ’s nachts uit het huis van haar werkgever.85 Ten tweede is het aannemelijk dat 
voormalige dienstmeiden sneller hun intrek namen in een bordeel omdat ze geen dak 
boven hun hoofd hadden. Anna Coucke had haar job als meid bij een slager bijvoorbeeld 
ingeruild voor een job in een bordeel en Anne Marie Cootens was misleid toen ze op 
haar kwetsbaarst was. Na haar laatste dienst had ze haar intrek genomen in een herberg 
om ondertussen naar werk te zoeken, maar na een tijdje kon ze de rekening niet meer 
betalen. Toen ze zich genoodzaakt zag om haar kleren te verkopen, had de 
herbergierster “siende den noodt” haar kleren gegeven en “haer enighsints 
gedwonghen om te gaen in haere kamers bij het mannevolck het welk aldaer quam 
drincken”.86  

Toch volgde het bordeel niet altijd meteen op de tewerkstelling als meid. Er waren 
ook vrouwen die tussenin nog in de textielsector of een andere job werkten. Cecilia Van 
de Casteele huurde na haar laatste dienst een kamer en spellewerkte.87 Het inkomen van 

 
                                                        
81 S. De Langhe, M. Mechant, en I. Devos, “Regionale verschillen in het leven van ongehuwde moeders”, 2-28; E. 
Hubbard, City women, 79-104. 
82 De ouders van Anna Therese Van Vijve vroegen een collocatie aan acht maanden na de geboorte van het 
onwettig kind. Anna Therese was op dat moment dienstmeid bij een koopman in Brugge en liep daar ‘s nachts 
geregeld weg om soldaten en officieren te zien. Anna Pieternelle Metersijs woonde bij haar ouders en deze 
hielpen haar met het opvoeden van het kind. Zie: RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 717, 4 + 
tussenstukken, 5 juni 1782 (Anna Therese Van Vijve); Informatieboeken, 708, 70-71, 9 oktober 1756 (Anna 
Pieternelle Metersijs). 
83 In de totale groep is n. 302, in de groep van de dienstmeiden is het 41. 
84 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 1, 28, 10 februari 1790 (Anna Helders). 
85 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 717, 4 + tussenstukken, 5 juni 1782 en Tychten, 651, 4, 15-16, 8 juni 
1782. 
86 Anne Marie’s verhaal bevat veel elementen uit het slachtofferframe, maar het klopt. Haar levensloop kwam 
aan het licht omdat ze zelf naar het gerecht getrokken was om klacht in te dienen tegen de bordeelhoudster, 
de welke veroordeeld werd: RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 4, 35-37, 7 juni 1777. 
87 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 15, 21, 31 december 1790.  
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vrouwen die in de textiel- of kledingsector werkten was, zoals ik al vermeld heb, 
onzekerder dan dat van dienstmeiden. Voor hen was prostitutie vaak een deeltijdse 
activiteit, onderdeel van een makeshift economy. Xaveria Knuyt was bijvoorbeeld een 
spellewerkster die regelmatig in het soldatenkwartier passeerde. Aan het eind van haar 
verhoor beloofde ze “dat het noijt meer en sal gebeuren ende dat sij voormaels t’huys 
naarstig sal spellewercken”.88 Deze arbeidsverdeling werkte de stereotype verklaring 
van prostitutie in de hand. Aangezien de voltijdse bordeelprostituees vaak dienstmeiden 
waren geweest, werd prostitutie makkelijk aanzien als een job van voormalige meiden.  

In het algemeen is het duidelijk dat er geen enkel beroep was dat tot prostitutie leidde 
of dat er geen enkele sociale achtergrond was die dit deed of verhinderde. Het 
economische profiel beïnvloedde alleen het deel van de sekssector waarin een vrouw 
aan de slag ging. De achtergrond van de prostituees was erg gevarieerd. De meerderheid 
was arm, net zoals de rest van de bevolking. Het is mogelijk dat de allerarmsten licht 
oververtegenwoordigd waren, maar het ging sowieso niet om een uitgesproken 
overwicht. Bovendien toont de beroepenstudie van de mannelijke familieleden aan dat 
er ook prostituees waren die uit een vooraanstaand milieu afkomstig waren. Hier 
tegenover staat echter dat het beroep van de vader (of grootvader, broer of oom) niet 
altijd een graadmeter was voor de financiële welstand van het gezin of een van de 
kinderen. Het waren niet alleen de dagloners en textielarbeiders die het risico liepen om 
in armoede te vallen. Iedereen kon, zoals Robert Jütte stelde, “fall victim to ill 
fortune”.89 Armoede was vooral gerelateerd aan de familiale omstandigheden en de 
levenscyclus. Zo kon de dood van de vader of een hoge kinderlast tot armoede leiden.90 
In het vervolg van dit en het volgende hoofdstuk onderzoek ik deze onderwerpen en de 
mate waarin ze tot armoede en/of prostitutie leidden.  

5 .3  Leefti jd 

De leeftijd van de prostituees kwam al eerder aan bod. In Hoofdstuk 4 schetste ik de 
prostitutiemarkt onder andere aan de hand van de leeftijden van de vrouwen die erin 
werkzaam waren. Het bleek toen dat de vraag naar aantrekkelijke vrouwen ervoor 
zorgde dat prostituees postpubertaal waren, maar wel nog jong. Oudere prostituees 

 
                                                        
88 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 9, 13, 30 september 1788. 
89 R. Jütte, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 21. 
90 R. Jütte, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, 21 en 36-44. 
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waren uitzonderlijker en werkten in de laagst gerangschikte en laagstbetaalde 
prostitutiesoorten. In dit hoofdstuk belicht ik de leeftijd vanuit een ander perspectief. Ik 
analyseer niet de vraag, maar het aanbod en ga dus na wat jongvolwassen vrouwen tot 
prostitutie dreef. Anders dan in Hoofdstuk 4 bekijk ik niet de volledige markt, maar 
focus ik me op de beginleeftijden van de prostituees. Dit betekent dat ik enkel de 
leeftijden bij de eerste arrestatie analyseer en dat ik me vooral toeleg op de meer 
kwalitatieve informatie die de processen bevatten over het begin van de loopbaan als 
prostituee.91 Enerzijds bestudeer ik of de prostituees zich op een leeftijd begonnen 
waarop armoede kenmerkend was (levenscyclusarmoede) en anderzijds ga ik na of het 
clichébeeld van het jonge en naïeve meisje dat onwetend in de prostitutiesector 
terechtkwam steek houdt.  

5 .3.1  De beginleefti jd 

De beginleeftijd was 16 tot 22 jaar. Dit kan afgeleid worden uit de leeftijd bij de eerste 
arrestatie en uit de verhoren van de prostituees. De leeftijd bij arrestatie geeft dan wel 
geen inzicht in de beginleeftijd, de opbouw van de leeftijden toont aan dat het aantal 
prostituees sterk toenam tot de leeftijd van twintig jaar en dat er daarna een kentering 
optrad. Vanaf 23 jaar waren er al merkelijk minder eerste arrestaties.92 De relazen van 
de prostituees bevestigen dit. Zo was Angeline Meijers bij haar eerste arrestatie zestien 
jaar en werkte ze op dat moment vijf maanden als prostituee.93 Louise Damoiseau was 
dan weer negentien en twee jaar actief.94 Toch is het duidelijk dat er geen geijkt patroon 
bestond. Er waren ook vrouwen die pas op hun 37ste waren begonnen zoals Marie 
Pauwels, maar dit waren wel uitzonderingen.95 De zussen Macqué demonstreren 
misschien nog het best dat de beginleeftijden gekenmerkt waren door variatie, maar wel 
binnen een jeugdige marge bleven. Bij hun arrestatie waren de drie zussen 25, 19 en 16 
jaar. De twee oudste zussen, Rosa en Victoria, waren op dat moment al twee en een half 
jaar actief, terwijl de jongste, Marie, anderhalf jaar bezig was. Rekening houdend met 
hun geboortedata, bedroegen hun startleeftijden respectievelijk 22, 17 en 14 jaar.96 
Victoria kan dus beschouwd worden als een gemiddelde starter, terwijl Rosa relatief laat 
was en Marie vroeg.  

 
                                                        
91 De gemiddelde leeftijd bij eerste arrestatie was 24,1 jaar. Bij het totaal aantal arrestaties was dit 24,7 jaar. Het 
gaat dus om een vrij klein verschil.  
92 Lijst met profielen (Bijlage 7).  
93 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775. 
94 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 9-10, 5 november 1785. 
95 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 139, 10 september 1760; Criminele vervolgen, 643, 77, 20 september 
1760. 
96 Zie de algemene inleiding.  
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In vergelijking met andere steden begonnen de Brugse prostituees vroeg. In Londen 
lag de startleeftijd rond 18-19 jaar, in Amsterdam was de gemiddelde startleeftijd 21 jaar 
en in Bristol en Nantes was die wellicht nog wat hoger.97 De verklaring moet vooral 
gezocht worden in de organisatiestructuur. Aangezien er in Brugge erg veel 
bordeelprostituees waren, waren er veel jonge prostituees. Zoals gezien waren straat- 
en thuisprostituees heel wat ouder dan bordeelprostituees.98 Toch betekent dit niet dat 
de allerjongsten allemaal bordeelprostituees waren. In de volgende paragraaf toen ik 
aan dat het tegendeel waar was, maar eerst ga ik nog wat verder in op de verklaring 
voor de meest courante beginleeftijden.  

In het algemeen is de beginleeftijd te verklaren door verschillende factoren, maar een 
algemeen verhoogd armoederisico ten gevolge van de levenscyclus was niet van tel. 
Meer zelfs, volgens Jütte was de leeftijdsgroep van de prostituees net bevoordeeld in 
financieel-economische termen: “The only extended period of relief from economic 
pressures was in late adolescence and early adulthood (age group 15-35), when the 
fortunes of a youth could improve for a time, as efforts to seek a living on his or her own 
met with some success and he or she – still unmarried – was not yet burdened with 
costly offspring.”99 Bovendien is het op basis van de voorgaande analyses ook duidelijk 
dat het stereotiepe idee in verband met naïeve jeugdigheid evenmin veel invloed had. 
Uit de analyse van de herkomst bleek dat veel prostituees al van jongs af vertrouwd 
waren met de sekssector omdat ze in de buurt ervan opgroeiden. Uiteraard betekent dit 
niet dat ze altijd een duidelijk beeld hadden van wat hen te wachten stond, maar het 
betekent wel dat ze niet geheel onwetend waren.100  

Naast de vraag naar aantrekkelijke jonge vrouwen en de actieve rol van 
bordeelhouders, speelden vooral de ontluikende seksualiteit en de start van het 
arbeidsleven een rol. De puberteit maakte de tieners niet alleen fysiek vrouw, maar ging 
ook gepaard met het ontstaan van seksuele verlangens en een zekere 
zelfstandigheidsdrang. Volgens Judith Walkowitz hadden de meeste prostituees in de 
negentiende eeuw al een of meerdere seksuele ervaringen opgedaan voor ze als 
prostituee aan de slag gingen.101 In hoeverre dit gold in Brugge in de achttiende eeuw is 
onduidelijk, maar vast staat wel dat het voor sommige meisjes inderdaad opging. De 
achttienjarige Anna De Vos vertelde de schepenen bijvoorbeeld dat ze vóór ze als 

 
                                                        
97 De gemiddelde leeftijden bij eerste arresatie in Nantes en Bristol bedroegen 26,5 en 25,7 jaar. Zie: T. 
Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 27; M. Pluskota, Prostitution and social control in 
eighteenth-century ports, 20-22; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 102. 
98 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.5. 
99 R. Jütte, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, 40. 
100 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.1. 
101 J. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1980, 17-18. 
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prostituee werkte verkering had gehad met een postbode. Ze had twee keer “oneerlijck 
gemeens” met hem gehad “op trouwbelofte”, maar zei dat “sij hem alsnu heeft 
verlaeten ende in het toecommende naer hem niet meer en wilt omsien”.102 Seksuele 
ervaring leidde uiteraard nog niet tot prostitutie, maar het maakte de stap mogelijk wel 
iets kleiner. 

Bovendien ging de zelfstandigheidsdrang die pubers kenmerkt in de achttiende eeuw 
gepaard met de start van het arbeidsleven. Formeel lag de meerderjarigheidsleeftijd pas 
op 25 jaar, maar op arbeidsvlak werd men al rond het vijftiende levensjaar als 
volwassene beschouwd. Dit betekent dat er voltijds moest gewerkt worden en dat men 
als volwassene betaald werd.103 Het belang van dit gegeven is groot. Vandaag wordt de 
grens voor kinderprostitutie bijvoorbeeld op achttien jaar gelegd, maar het is duidelijk 
dat die norm niet bruikbaar is voor de vroegmoderne periode. Dit betekent niet dat de 
schepenen en tijdgenoten zestien- en zeventienjarige meisjes niet te jong vonden om als 
prostituee te werken, maar als deze meisjes in andere jobs beschouwd werden als 
volwassen arbeidsters, heeft het weinig nut andere normen te hanteren voor 
prostitutie.  

5 .3.2  Vroege starters 

Sommige meisjes waren opmerkelijk jong. Terwijl Marie Macqué gestart was toen ze 
veertien jaar was, waren Brigitte Vertonge en Caroline De Boijsere bij hun eerste 
arrestatie respectievelijk dertien en veertien jaar, en Jacoba Allaert en Marie Moens 
waren beide vijftien jaar. Op de laatste na ging het om meisjes met een ontwrichte 
thuissituatie. Zo was de vader van Marie Macqué en Caroline De Boijsere overleden en 
had Brigitte Vertonge haar ouders nooit gekend. Ze was onwettig geboren en droeg de 
naam van haar moeder, maar was door haar in de steek gelaten als kind. Dergelijke 
zaken waren – zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken – op wel meer prostituees van 
toepassing, maar het is veelzeggend dat het voor de allerjongsten haast standaard was.  

Hoe belangrijk deze groep ook is, ik wil beklemtonen dat ze uitzonderlijk waren. Dit 
blijkt duidelijk uit de manier waarop ze door het gerecht behandeld werden. In het 
verhoor van Marie Macqué staat bijvoorbeeld vermeld “dat sulcke publique prostitutien 
… in haeren ouderdom van 16 jaeren niet gedooght en worden” en haar oudere zussen 
werd het verweten dat ze Marie “nauwelyckx out sijnde 16 jaeren” verleid hadden.104 

 
                                                        
102 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 6, 25-26, 14 juli 1785. 
103 A. Froide, Never married. Singlewomen in early modern England, Oxford, 2005, 9. 
104 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 8, 1-3, 11 juli 1786 (Marie Macqué); 655, 8, 4-5, 11 juli 1786 (Victoria 
Macqué).  
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Zoals ik in Hoofdstuk 3 aantoonde legden de schepenen wel wat ijver aan de dag om de 
jonge meisjes terug op het goede pad te krijgen.105  

Het is daarenboven ook duidelijk dat de jongste meisjes (nog) geen 
beroepsprostituees waren. In tegenstelling tot de stereotiepe verhalen over misleide 
jonge meisjes, werkten de allerjongsten niet in gesloten bordelen. Er waren maar weinig 
jonge meisjes die meteen voltijds aan de slag gingen en de straat en het 
soldatenkwartier leenden zich beter tot de schuchtere eerste stappen.106 De jongste 
prostituee in een gesloten bordeel was zeventien jaar. De “lagere” soorten prostitutie 
stelden dus niet alleen de oudste prostituees tewerk, maar ook de jongsten. In feite is dit 
evident want veel vrouwen die in gesloten bordelen werkten waren mobiele prostituees 
die elders ook reeds ervaring hadden opgedaan. Dit uit zich in de leeftijd van de Brugse 
en de vreemde prostituees. De eersten waren gemiddeld genomen 0,7 jaar jonger dan de 
tweeden. Het verschil is relatief klein omdat de lokale vrouwen niet alleen 
oververtegenwoordigd zijn in de jongste leeftijdsklasse, maar ook in de oudere. Tabel 
5.8 toont aan dat 30% van de lokale prostituees bij hun eerste arrestatie jonger was dan 
twintig jaar. Bij de vreemde prostituees was dit slechts 21%.  

 

Tabel 5.8 Leeftijden van de prostituees bij eerste arrestatie, 1750-1790 (%) 

  ° Brugge ° Elders Totaal 

 
(n: 134) (n: 168) (n: 302) 

< 15 1 0 1 
15-19 29 21 25 
20-24 37 40 39 
25-29 10 18 15 
30-34 13 11 12 
35-40 5 4 5 
> 40 3 4 3 
Ongekend 1 2 2 

Totaal 100 100 100 
Bron: Lijst met profielen (Bijlage 7)  

Hoe langer het afgelegde parcours, hoe ouder de leeftijd van de prostituee. Wellicht 
verklaart dit waarom de prostitutieleeftijd in Amsterdam – nochtans ook een stad met 
veel bordeelprostitutie – hoger lag dan in Brugge. Als internationale havenstad was 
Amsterdam vaker een eindbestemming voor mobiele prostituees dan het kleine Brugge. 
In Brugge waren er relatief veel echte starters, maar na een wat amateuristische start 
belandden ook veel Brugse vrouwen in de meer professionele circuits. Toen de Brugse 

 
                                                        
105 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.3. 
106 Zie Hoofdstuk 7, paragrafen 7.4.1 en 7.4.2. 
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Therese Dufresne op haar zestiende voor het eerst gearresteerd werd, zeiden de 
schepenen dat ze was “beginnen het hoertjen te spelen”, maar toen ze drie jaar later 
opnieuw vervolgd werd bleek dat ze intussen ook vijf maanden in Gent en een periode 
in Ieper gewoond had. Volgens Therese had ze daar niet als prostituee gewerkt, maar de 
schepenen hadden duidelijk andere bronnen gehoord.107 

 

5 .3.3  Late starters 

De late starters zijn moeilijker te onderscheiden dan de vroege starters. Er zijn wel heel 
wat vrouwen die pas na hun dertigste of zelfs pas na hun veertigste gearresteerd 
werden, een groot deel van hen was wellicht al geruime tijd actief. Marianne Cortenbos 
werd bijvoorbeeld gearresteerd op haar 36ste, maar was al twaalf jaar prostituee.108 De 
meeste rechtszaken zijn echter te kort om duidelijkheid te verschaffen over de duur van 
de loopbaan. Er zijn slechts een paar vrouwen waarvoor het zeker is dat ze op latere 
leeftijd begonnen. Zo was de eerder genoemde Marie Pauwels opgepakt op haar 42ste en 
was ze toen vijf jaar bezig. Veel meer dan dat is er over Marie echter niet geweten. Ze 
werd vervolgd op vraag van haar moeder omdat ze dronk en met soldaten liep.109 
Drankmisbruik komt in de rechtszaken tegen oudere prostituees regelmatig ter sprake, 
net als armoede. Door de band genomen is het wellicht zo dat vrouwen die op latere 
leeftijd startten wellicht dwingendere motieven hadden dan de gemiddelde starters. 
Godelieve Maezeman was omstreeks haar 27ste begonnen. Althans, op die leeftijd beviel 
ze van het eerste van vier onwettige kinderen. Het is niet zeker dat al Godelieve’s 
kinderen het resultaat waren van prostitutie, maar het is veelzeggend dat de schepenen 
Godelieve ervan beschuldigden dat ze haar kinderen “bekomen” had door 
“dronkenschap ende debauchen”, en dat Godelieve hen corrigeerde door te zeggen dat 
haar kinderen het resultaat van “aermoede” waren.110  

Ter besluit kunnen we stellen dat de leeftijden van de prostituees meer bepaald waren 
door de vraag- dan de aanbodfactoren. De groep jongvolwassen vrouwen was het 
grootste omdat er naar hen het meest vraag was en omdat bordeelhouders vooral in 
deze groep rekruteerden. De organisatiestructuur van de Brugse prostitutiemarkt 
zorgde ervoor dat de prostituees in Brugge net iets jonger waren dan in de reeds 
bestudeerde groot- en havensteden. Ondanks de relatief jonge leeftijd van de Brugse 
 
                                                        
107 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 92, 2 april 1761; Criminele vervolgen, 644, 95-96, 28 augustus 1764. 
108 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 29 februari 1768. 
109 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 139, 10 september 1760; Criminele vervolgen, 643, 77, 20 september 
1760. 
110 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 49-50 en 66, 17 juli 1756. 
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prostituees is het duidelijk dat het stereotiepe beeld van het jonge naïeve meisje 
bijgesteld moet worden. De meeste beginnende prostituees waren niet geheel 
onwetend. Ook kan het overwicht van de jongvolwassenen niet verklaard worden door 
financieel-economische omstandigheden. Jongvolwassenen zijn in het algemeen 
ondervertegenwoordigd onder de armen. Wellicht waren het de jongste en oudste 
prostituees – de uitzonderingen dus – die in de grootste armoede leefden. Wat voor de 
vele jongvolwassen vrouwen wel een rol speelde is hun ontluikende seksualiteit en de 
start van hun volwassen arbeidsleven. Het gebrek aan opties, de lage verdiensten en de 
lange werkdagen van spellewerksters en dienstmeiden waren, zoals in de volgende 
hoofdstukken zal blijken, weinig aanlokkelijk.  

5 .4  Besluit  

Migranten, jonge vrouwen en wellicht ook arme vrouwen waren oververtegenwoordigd 
onder de Brugse prostituees. Toch betekent dit niet dat het stereotiepe beeld van dé 
prostituee – dat van de “jonge meisjes die wegens grauwe armoede uit hun 
geboortestreek verdreven waren” – waarheidsgetrouw is.111 Ten eerste heb ik 
aangetoond dat migratie vaker een gevolg dan een oorzaak van prostitutie was en dat 
migranten niet vaker in de prostitutie terechtkwamen dan lokale vrouwen. Het was niet 
de grote, onbekende stad die meisjes tot prostitutie bracht, maar eerder de nabijheid 
van de sector en een zekere vertrouwdheid ermee. Vrouwen met een stedelijke 
achtergrond werden vaker prostituee dan plattelandsvrouwen en de geboorteparochies 
van de Brugse prostituees tonen aan dat de nabijheid van de sector zelfs binnen de stad 
een rol speelde. Ik heb ten tweede ook geargumenteerd dat het economische profiel van 
de prostituees vooral aantoont hoe “gewoon” zij waren. Onderbetaalde vrouwen waren 
wel talrijk en ze waren wellicht ook oververtegenwoordigd, maar het verschil met de 
andere Brugse vrouwen was minimaal. De voormalige beroepen van de prostituees – 
spellewerksters en dienstmeiden – weerspiegelen de beperkte, maar “gewone” 
arbeidsmogelijkheden voor vrouwen in Brugge in de achttiende eeuw en ook van een 
oververtegenwoordiging van dienstmeiden is geen spoor te bekennen. Ten derde heb ik 
vastgesteld dat prostituees jong, maar niet buitengewoon jong waren. Ze waren zelden 
jonger dan andere werkende meisjes en ze waren niet onwetend. Bovendien hadden ze 
een leeftijd waarop het armoederisico relatief klein was.  

 
                                                        
111 Zie de inleiding van dit hoofdstuk.  
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Uit alles blijkt dus dat de prostituees in het Brugge van de achttiende eeuw bovenal 
“gewone” vrouwen waren. De verklaring hiervoor is te vinden in de historische context. 
De arbeidsmogelijkheden voor vrouwen in Brugge waren zo beperkt dat prostitutie voor 
vele jonge vrouwen een aantrekkelijk alternatief vormde. De aanwezigheid van soldaten 
en schippers wakkerde de vraag naar commerciële seks aan, een activiteit die relatief 
goed betaald was. Bovendien was Brugge een kleine stad die weinig “gelukszoekers” 
aantrok en dus moest de prostitutiepopulatie wel voor een groot deel uit lokale 
vrouwen bestaan. Net zoals elders waren migranten benadeeld op de arbeidsmarkt, 
maar in Brugge waren ze gewoon erg zeldzaam. De hoge professionaliseringsgraad had 
dan weer een eerder omgekeerd effect want de bordeelhouders kozen vooral die meisjes 
uit die het meeste geld opbrachten en het minste problemen gaven: vreemde meisjes en 
dienstmeiden in hun meest aantrekkelijke jaren.   

Als groep verschilden de prostituees weinig van de rest van de bevolking, maar net 
als in de maatschappij in z’n totaliteit was er ook in de prostitutiepopulatie veel variatie. 
Naast lokale vrouwen, waren er ook migranten van veraf gelegen steden en 
plattelandsmeisjes van het Brugse Vrije. Naast jonge vrouwen, waren er tienermeisjes 
en oudere vrouwen, en naast arme spellewerksters en dienstmeiden waren er ook 
dochters van notabelen. Het was dus niet het profiel van een vrouw dat bepaalde of ze al 
dan niet in de sekssector aan de slag ging, maar het profiel bepaalde voor een stuk wel 
het segment van de sector waarin een vrouw kon werken. De stereotiepe prostituee 
werkte in de gesloten bordelen want daar was het aantal vreemde, jonge meisjes dat 
dienstmeid geweest was veel groter dan op straat, in de soldatenbuurten of in de 
thuisprostitutie. Deze arbeidsverdeling verklaart voor een deel ook de gangbare 
stereotypen want bordeelprostitutie was voltijds en de vrouwen die in een bordeel 
werkten hadden – in tegenstelling tot de gelegenheidsprostituees op straat en thuis – 
geen andere werkidentiteit. Voor hen was prostitutie geen onderdeel van een makeshift 
economy, maar voor de uiterst jonge en oude straat-, soldaten- en thuisprostituees die 
naast prostitutie ook vaak spellewerk deden was het dat des te meer. 
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Hoofdstuk 6   
“Mits niemand van haere familie naer haer oijt 
particulierelijck en heeft gesien.”  
De prostituees en hun gezinnen 

In het tweede luik van de profielstudie breng ik de gezinscontext van de prostituees in 
kaart. De familiale context is in het algemeen een van de belangrijkste richtingbepalers 
in een mensenleven en het is dan ook een van de pijlers van de levensloopanalyse 
(verwante levens).1 In patriarchale samenlevingen was de familiale context des te 
bepalend omdat de opties van vrouwen afhankelijk waren van hun huwelijkse status.2 In 
het vorige hoofdstuk bleek dat noch de leeftijd, klasse of herkomst van vrouwen 
verklaarde waarom ze prostituee werden, maar dat deze kenmerken tot op zekere 
hoogte wel bepaalden in welk deel van de sector ze werkten. Bovendien heb ik in het 
vorige hoofdstuk ook geopperd dat het moment in de levenscyclus en de familiale 
omstandigheden de financiële situatie van personen meer bepaalde dan hun herkomst 
of klasse. Daarom onderzoek ik in dit hoofdstuk of en waarom vrouwen met bepaalde 
familiale karakteristieken oververtegenwoordigd waren in de prostitutiesector in z’n 
geheel of in een specifiek segment ervan.    

Ik onderzoek drie oorzakelijke verbanden tussen familie en prostitutie. Ten eerste ga 
ik na of vrouwen prostituee werden omdat ze er financieel en emotioneel alleen voor 
stonden. Dit verband past in het slachtofferframe dat al ter sprake kwam.3 Ten tweede 
onderzoek ik of prostitutie het gevolg kon zijn van een familiale verantwoordelijkheid 
voor anderen zoals de zorg voor kinderen, hulpbehoevende ouders of een armlastige 

 
                                                        
1 Zie Inleiding, De oorzaken en gevolgen in één levensloopanalyse. 
2 A. Froide, Never married. Singlewomen in early modern England, Oxford, 2005, 1. 
3 Zie Hoofdstuk 5, Inleiding. Fanny Hill was bijvoorbeeld een weesmeisje.  
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echtgenoot. In dit verband is het dus de aan- en niet de afwezigheid van familie die tot 
prostitutie leidde, en dit geldt ook voor het laatste verband. In het laatste verband was 
de familie zelf verantwoordelijk voor de prostitutie van een meisje of vrouw. Ouders, 
broers, zussen en echtgenoten konden vrouwen tot prostitutie dwingen om zelf van de 
verdiensten leven, of het vak kon in familieband beoefend worden of van generatie op 
generatie doorgegeven worden.  

Ondanks het belang ervan is er in de historiografie nog maar weinig aandacht 
besteed aan de familiebanden van de prostituees. Met betrekking tot de achttiende 
eeuw vestigde enkel Marion Pluskota er de aandacht op. De gegevens uit de bronnen die 
zij bestudeerde voor Nantes en Bristol zijn echter niet over ieder onderwerp even rijk.4 
Als er in het algemeen aan de familie van prostituees aandacht besteed wordt, betreft 
het doorgaans de burgerlijke staat en het eventuele overlijden van de ouders. In de 
literatuur is het dan ook vooral het eerste verband dat benadrukt werd. Het idee dat 
prostituees vrouwen waren met een gebrek aan familiebanden is overheersend. 
Diepgravende analyses zijn er evenwel ook voor deze onderwerpen niet voorhanden. 
Met betrekking tot de burgerlijke staat is de analyse vaak beperkt tot het noemen van 
een aantal cijfers en stopt ze bij de vaststelling dat het overgrote deel van de prostituees 
gezien hun jonge leeftijd ongehuwd was.5 Voor de wezen geldt het omgekeerde. 
Historici gaan er van uit dat prostituees meisjes waren die hun ouders verloren hadden, 
maar staven dit nauwelijks met cijfers of voorbeelden. Als er cijfers genoemd worden 
betreft het kleine aantallen en subjectieve steekproeven of wordt er geen geloof aan 
gehecht. Zo handelt de bron die Tony Henderson gebruikt over 25 vrouwen en 
concludeerde Erica-Marie Benabou dat “la rupture ou les fêlures du foyer familial … 
figurent mutuellement parmi les facteurs fréquents de prostitution” terwijl ze in een 
steekproef van 100 dossiers slechts twintig meisjes zonder vader aantrof.6  

Op het onderzoek van Pluskota na is het tweede verband in de historiografie afwezig. 
Dat dit verband in de eigentijdse verhalende bronnen niet aanwezig was, is daar wellicht 
niet vreemd aan. Het derde verband is – in beperkte mate weliswaar – wel bestudeerd. 
Dat de familie verantwoordelijk was voor de prostitutie van een jonge vrouw was dan 

 
                                                        
4 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, Londen, Routledge, 2016, 26-37. 
5 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin, 1987, 
270-271; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 1996, 102. 
6 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 346; T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century 
London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, Londen, Longman, 1999, 14. 
Voor de negentiende eeuw zijn wel goede kwantitatieve onderzoeken beschikbaar. Zo vergeleek An Huitzing 
de wezencijfers van Leidse prostituees met gegevens over Amsterdamse bruiden en stelde ze vast dat wezen 
effectief veel vaker in de prostitutie terechtkwamen. In de eerste groep daalde het aantal wezen en halve 
wezen van 64 tot 60% tussen 1850 en 1900, terwijl dat in de tweede groep van 45 tot 41% was. Zie: A. Huitzing, 
Betaalde liefde : prostituées in Nederland, Bergen, Octavo, 1983, 79-85. 
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ook een gangbaar idee in de vroegmoderne tijd.7 Vooral in de historiografie over Parijs 
is er aandacht besteed aan ouders die de maagdelijkheid van hun dochters verkochten. 
De Parijse inspecteurs hadden dan ook buitengewoon veel aandacht voor dit fenomeen.8 
In andere steden werd weinig gewag gemaakt van als koppelaars opererende ouders, 
maar het werd wel beklemtoond dat dergelijke ouders uitzonderlijk zwaar gestraft 
werden. Ouders hadden de plicht hun kinderen goed en eerlijk op te voeden.9  

In het algemeen is het zo dat het gebrek aan aandacht voor de familiale context van 
de prostituees vooral komt doordat de juridische bronnen zelden informatie bevatten 
over dit gegeven. Veel vragen met betrekking tot de profielen van prostituees en de 
oorzaken van prostitutie blijven dan ook onvoldoende beantwoord. De Brugse casus 
biedt een uitweg door de rijke Brugse processen en de levensloopanalyse. Ik toets de 
drie mogelijke verbanden aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data. Door de 
parochieregisters te gebruiken om te overlijdens van de ouders op te zoeken bereikte ik 
een aanvaardbare onderzoeksgroep én kon ik meteen ook nagaan of de prostituees de 
waarheid spraken tijdens hun proces. De individuele voorbeelden zijn vooral belangrijk 
voor die onderwerpen die kwantitatief moeilijker te bestuderen zijn zoals het bestaan 
van prostitutiefamilies, maar ze geven ook een “gezicht” aan de prostituees.  

Concreet komen er in dit hoofdstuk vijf onderwerpen aan bod: de burgerlijke staat 
van de prostituees, hun (gebroken) ouderlijke gezinnen, hun leefsituatie, hun 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheidsdrang, en prostitutiefamilies. De eerste drie 
onderwerpen hebben betrekking op het idee dat prostituees er alleen voor stonden, 
terwijl het vierde vooral de zorg voor andere familieleden belicht en het vijfde nagaat of 
prostituees uit een soort marginale subgroep afkomstig waren.  

6 .1  Burgerli jke staat 

Om te analyseren of prostituees alleen waren en of dit een verklaring kan zijn voor hun 
beroepsactiviteiten is hun burgerlijke staat uiteraard het eerste onderwerp dat 
behandeld moet worden. Tot voor kort werd in de literatuur over single vrouwen steeds 
onderstreept hoe moeilijk het voor hen was om de eindjes aan elkaar te knopen en 

 
                                                        
7 T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 53-54 en 
141-150.  
8 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 220-223 en 346-349; N. Kushner, Erotic exchanges : the world 
of elite prostitution in eighteenth-century Paris, New York, Cornell University Press, 2013, 72-96. 
Volgens Kushner ging een vierde van de dossiers die de zedeninspecteurs aanlegden over dit soort gevallen. 
9 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 213-214. 
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prostitutie duikt in dergelijke studies regelmatig op als de ultieme optie om te 
overleven.10 Pas de laatste jaren verschenen studies waarin ook positievere invullingen 
van het single zijn aan bod komen. De kwetsbaarheid van alleenstaande vrouwen wordt 
daarin niet ontkend, maar wel genuanceerd. Wat onderstreept wordt, is dat 
kwetsbaarheid niet noodzakelijk gelijk staat aan passiviteit.11  
 

Tabel 6.1 Burgerlijke staat van de prostituees (1750-1790)  
en van jonge Brugse vrouwen (1815) (%) 

  
Prostituees Brugse vrouwen 

(15-29 jaar) 

 

Aant.  
(n: 302) 

Gem. leeftijd 
(n: 4516) 

Ongehuwd 82 22,4 83 
Gehuwd en samenwonend 7 31,1 

}16 
Gehuwd, apart wonend 8 29,2 
Weduwe 4 36,8 1 

Totaal 100 24,1 100 

Bron: Lijst met familieprofielen (Bijlage 8), De Belder, Arbeid en tewerkstelling12 

De gegevens voor Brugge tonen, net zoals deze voor andere steden, aan dat de meeste 
prostituees inderdaad alleenstaande vrouwen waren.13 Tabel 6.1. geeft aan dat 82% van 
de bestudeerde prostituees bij de eerste arrestatie ongehuwd was en dat 12% weduwe of 
onbestorven weduwe was. Dit laatste betekent dat ze gehuwd waren, maar dat ze apart 
leefden van hun man. Het overwicht van de alleenstaanden was dus groot. Toch 
argumenteer ik in dit onderdeel dat de prostitutie-activiteiten van deze vrouwen niet in 
de regel voortkwamen uit hun alleenstaande status. De meerderheid van de prostituees 

 
                                                        
10 O. Hufton, The poor of eighteenth century France, 1750-1789, Oxford, Clarendon Press, 1974, 311-312; O. Hufton, 
“Women without Men: Widows and Spinsters in Britain and France in the Eighteenth Century”, in Journal of 
Family History, 9 (1984), 4, 363; D. Philips, Well-being in Amsterdam’s golden age, Chicago, The university of 
Chicago press, 2008, 97-112. 
11 A. Schmidt, I. Devos, en B. Blondé, “Introduction. Single and the city: men and women alone in North-
Western European towns since the late middle ages”, in De Groot (J.), Devos (I.), en Schmidt (A.), ed. Single life 
and the city 1200-1900, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, 1-19; A. Schmidt en M. van der Heijden, “Women 
alone in early modern Dutch towns: opportunities and strategies to survive”, in Journal of urban history, 42 
(2016), 1, 21-38. 
12 J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815 : een socio-professionele 
en demografische analyse. Werkdocumenten 6, 1986, 1392. 
13 In Parijs was bv. 87% van de prostituees ongehuwd en was 5% weduwe; in Bristol was dit resp. 76% en 4% en 
in Leiden was dit 71% en 5%. In Amsterdam gaf dan weer minder dan 3% toe gehuwd te zijn. Zie: E.-M. 
Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 270-272; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-
century ports, 27; D.J. Noordam, “Uit armoede of door verleiding?”, in Armoede en sociale spanning. Sociaal-
historische studies over Leiden in de achttiende eeuw, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1985, 114; L. Van de Pol, De 
burger en de hoer. Prostitutie in Amsterdam, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2003, 139. 
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was ongehuwd omdat het een beroep voor jonge vrouwen was en omdat prostitutie in 
strijd was met de huwelijksmoraal.  

6 .1.1  Ongehuwde vrouwen 

Ongehuwde vrouwen waren niet oververtegenwoordigd in de prostitutiepopulatie. Een 
vergelijking met de totale vrouwelijke bevolking van Brugge toont dit aan (Tabel 6.1). In 
de leeftijdsgroep onder 30 jaar – een groep waartoe 80% van alle en 89% van de 
ongehuwde prostituees behoorde – was 83% van de Brugse vrouwen ongehuwd. Zoals ik 
in Hoofdstuk 2 reeds vermeld heb, bedroeg de gemiddelde huwelijksleeftijd voor 
vrouwen in Brugge 26,8 jaar.14 De meeste vrouwen traden dus pas in het huwelijk op een 
leeftijd dat prostituees hun beste werkjaren al gehad hadden en een groot deel reeds 
gestopt was. De gemiddelde leeftijd bij de eerste arrestatie bedroeg 24,1 jaar en onder de 
ongehuwde prostituees was het 22,4 jaar.   

Een ongehuwde status betekent bovendien niet dat het om vrouwen ging die er 
effectief alleen voor stonden. Ten eerste waren er verschillende ongehuwde prostituees 
die een vaste relatie hadden. Zo had de 23-jarige Anna Verhaege al meer dan zes jaar 
een relatie met een gehuwde man.15 Een tweede en veel belangrijker argument is dat de 
meeste vrouwen die als prostituee begonnen niet alleen woonden. In paragraaf 6.3. toon 
ik aan dat een aanzienlijk deel van de opstartende prostituees nog bij hun ouders 
woonden.  

Dat ongehuwde vrouwen er niet per definitie alleen voor stonden blijkt ook uit de 
oorzaak van veel arrestaties. Ongeveer een vierde van de prostituees werd – zoals ik in 
Hoofdstuk 3 reeds aangaf – vervolgd na klachten van hun familie. Deze gang van zaken 
mag op het eerste zicht dan wel getuigen van een hardleerse aanpak, de gedetailleerde 
rekwesten geven vooral blijk van goede bedoelingen, bezorgdheid en een intense 
ouderlijke inzet.16 De ouders van de achttienjarige Anna Pieternelle Metersijs waren 
bijvoorbeeld pas naar het gerecht gestapt na een hele resem gebeurtenissen en 
vruchteloze pogingen om het gedrag van hun dochter zachthandiger bij te sturen. Anna 
sliep regelmatig buitenshuis, maar werd telkens opnieuw toegelaten tot het ouderlijk 
huis en bleef ook thuis wonen na de geboorte van haar onwettig dochtertje. Haar ouders 

 
                                                        
14 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.6. 
15 Volgens de index werd Anna vervolgd voor “hoererij”, maar de aanklacht bleek complex. Naast Anna’s 
relatie met Verstraete werd ze er ook van beschuldigd een koppelaarster te zijn en te “bouleren” met “alle 
manvolck”. 
16 M. Mechant, “Dishonest and unruly daughters. The combined efforts of families and courts in handling 
prostitution in eighteenth century Bruges”, in Popolazione e Storia, 14 (2013), 1, 138-140. 
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hielpen haar met de zorg voor het kind en riepen ook herhaaldelijk de hulp van de 
pastoor in om Anna te berispen.17  

6 .1.2  Gehuwde vrouwen 

Gehuwde prostituees waren relatief uitzonderlijk. Dit kwam niet alleen doordat ze het 
loon van een mannelijke werkkracht ontbeerden, maar ook doordat commerciële seks 
niet verzoenbaar was met de huwelijksmoraal. Uiteindelijk was prostitutie voor de 
schepenen, en de maatschappij in het algemeen, “besonderlijckx in eene getrouwde 
vrouwe hoogelijckx strafbaer”.18 Het gewicht dat aan dit misdrijf kleefde kan gehuwde 
vrouwen ervan weerhouden hebben zich te prostitueren. Het is waarschijnlijk dat veel 
prostituees en bordeelhouders dit oordeel deelden. Een van de prostituees zei dat ze wel 
“een doghter van pleijsier te sijn gheweest maer nu niet meer, seght ghetrauwt te 
sijn”.19 Bovendien is het opvallend dat prostituees die met een bordeelhouder trouwden 
zich na hun huwelijk op het koppelen en bordeelhouden toelegden en hun eigen 
seksactiviteiten terugschroefden, zo niet ze volledig stopzetten.20 Ook waren de 
echtgenoten van zo’n vrouwen soms fel gekant tegen het werk van hun vrouw. Jan Van 
Hove sleurde zijn vrouw Marie Hieronsens meermaals weg uit bordelen, maar werd op 
een ander moment samen met haar veroordeeld voor bordeelhouden.21    

Onder de gehuwde prostituees kunnen drie soorten onderscheiden worden, al waren 
de grenzen tussen deze soorten niet altijd glashelder. De eersten waren de vrouwen die 
net zoals Marie Hieronsens gehuwd waren met een man die zelf actief was in de sector. 
Hoewel er best veel prostituees waren die met een bordeelhouder trouwden, waren er 
maar weinig die reeds gehuwd waren bij hun eerste arrestatie.22 Dit gold slechts voor 
Marie Hieronsens en één andere vrouw. Voor beide vrouwen geldt dat het geen 
regelmatige prostituees waren, maar dat ze in de eerste plaats bordeelhoudster waren. 
Het is ook mogelijk dat zij, net zoals de andere echtgenotes van bordeelhouders reeds 

 
                                                        
17 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 70-71, 9 oktober 1756. 
18 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.  
19 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 196, 16 maart 1758 (Elisabeth Cals). 
20 Dit blijkt bv. uit de verschillende rechtszaken tegen Josepha Fonteijne. Aanvankelijk werkte ze als prostituee 
en na haar huwelijk voornamelijk als bordeelhoudster: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1766, 
23 juni 1766; RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 197-198, 17 mei 1770; SAB, Oud archief, 188, Criminele 
informatiën, Map 9a, 25 juli 1773.  
21 Het eerste blijkt uit de rechtszaak tegen Marie Henderickx: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 650, 9, 10-17, 3 
oktober 1781. Daarin kwam ter sprake dat Marie soms door haar man naar buiten gesleurd werd. Het tweede 
bleek uit de vervolging van Jan Van Hove zelf: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 24 januari 1776. 
22 Zie Hoofdstuk paragraaf 9, 9.5. 
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actief waren vóór hun huwelijk, maar dit is niet zeker. Hun rechtszaken geven geen 
inzicht in hun start als prostituee.23 

Een tweede soort bestond uit oudere prostituees – deze groep was gemiddeld 32 jaar 
oud – die de eindjes niet aan elkaar konden knopen of met een alcoholverslaving 
kampten. Isabelle Moerman zei bijvoorbeeld dat ze geen andere keuze had gehad omdat 
zij noch haar man werk had. Het ging voornamelijk om deeltijdse of occasionele 
prostituees, maar de setting waarin ze werkten – thuis, in het soldatenkwartier, in open 
bordelen, etc. – was erg divers. De meeste echtgenoten schijnen niet op de hoogte 
geweest te zijn van het werk van hun vrouw of verzetten zich ertegen. Zo had Isabelle 
Moerman aan haar man gezegd dat ze het geld dat ze verdiend had geleend had.24 De 
man van Catharina Germonprez liet zijn vrouw dan weer juridisch vervolgen. Hij had de 
situatie een tijd afgewacht, maar toen Catharina in een herberg de rekening betaalde 
met de publieke mededeling dat ze het geld “gewonnen” had met haar “conte” was de 
maat vol.25 In totaal kunnen achttien vrouwen tot deze groep gerekend worden.  

Vier daarvan prostitueerden zich niet alleen zelf, maar opereerden ook als 
koppelaarster, in de marge van de sector weliswaar. Zo werd Isabelle Goemare vervolgd 
voor dronkenschap, baldadigheden, (pogingen tot het) verleiden van meisjes uit de 
buurt en prostitutie “aen alle die haer sonder eenigen onderscheijt willen gebruijcken”. 
In dit voorbeeld is de rol van de echtgenoot onduidelijk. Hij schijnt geen organisator 
geweest te zijn, maar volgens de buren had hij net als Isabelle een alcoholprobleem, 
werkte hij erg weinig en sloeg hij zijn vrouw als ze niet genoeg verdiende. Het is dus 
mogelijk dat hij haar tot prostitutie dwong. Dit voorbeeld demonstreert dat het ook in 
dit verband moeilijk is om de grenzen tussen prostitutiesoorten af te bakenen.26 

De derde groep gehuwde prostituees ten slotte zijn de vrouwen die, ondanks hun 
huwelijkse status, wél alleenstaand waren.27 Meer dan de helft – 23 van de 43 – van de 
gehuwde prostituees waren “onbestorven weduwes”: vrouwen die tijdelijk of 
permanent gescheiden leefden van hun man. Ten opzichte van het totaal aantal 
prostituees ging het om 8%, een niet te verwaarlozen groep. Het is moeilijk om de 
 
                                                        
23 Voor Marie Hieronsens is dit gezien haar familiale achtergrond (ze kwam uit een prostitutiefamilie) wel heel 
waarschijnlijk. 
24 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 198-202, 1 juni 1770; SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 
Map 6, 1 juni 1770. 
25 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 12 en 15-16, 13 januari 1759; Informatieboeken, 643, 4, 19 januari 
1759. 
26 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 717, 9, 22 en 26-30, 7 november 1782; Tychten, 651, 8, 22-24, 14 
november 1782. Zie voor het citaat de getuigenverklaring van Rosa Bernaerts in de registers instructies. 
27 Ik heb deze specifieke groep uitgebreid bestudeerd in twee artikels: M. Mechant, ““Waerom sij met haeren 
man niet en woont ende waermede sij haer van haeren kant alleen geneirt.” Getrouwde alleenstaande 
prostituees in Brugge tijdens de achttiende eeuw”, in Historica, (2012), 3, 7-13; M. Mechant, ““Why did she not 
live with her husband and how was she able to support herself?” Grass widow prostitutes in eighteenth 
century Bruges”, in De Groot (J.), Devos (I.) en Schmidt (A.), ed. Single Life and the City, 1200-1900, Basingstoke, 
Palgrave, 2015, 158-176. 
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relatieve omvang van deze groep in te schatten omdat er weinig onderzoek naar 
verricht is, maar op basis van schattingen kan aangenomen worden dat onbestorven 
weduwes 2 tot 4% van de totale vrouwelijke populatie uitmaakten28, al was hun aandeel 
onder de jonge vrouwen wellicht kleiner. Dit betekent dat hun numerieke belang onder 
de prostituees groot was. Onder de prostituees bevonden zich twee tot vier keer zoveel 
onbestorven weduwes dan in de totale bevolking. Bovendien is hun aantal onder de 
prostituees zeker onderschat. Voor vrouwen die niet bekend waren in Brugge was het 
makkelijk om hun huwelijkse staat te verbergen en omdat prostitutie voor gehuwde 
vrouwen strafbaarder was, hadden ze alle reden om dit te doen. Twee vrouwen werden 
betrapt op een dergelijke leugen omdat de schepenen naar de magistraten van hun 
thuisstad geschreven hadden.29 Ik besteed in de volgende paragraaf uitgebreid aandacht 
aan de onbestorven weduwes omdat ze in relatief opzicht een belangrijke groep waren. 
De vraag die centraal staat is uiteraard op welke manier hun burgerlijke staat 
gerelateerd was aan hun beroep. 

6 .1.3  Gescheiden vrouwen en onbestorven weduwes 

Onbestorven weduwes worden gewoonlijk aanzien als uitermate “kwetsbaar”. Het ging 
om vrouwen die in de steek gelaten waren en zonder mannelijk loon en zonder 
huwelijksvooruitzichten moesten zien te overleven.30 Mijn onderzoek bevestigt dat het 
gaat om vrouwen die het financieel en emotioneel moeilijk hadden, maar het toont ook 
aan dat het leven van deze vrouwen complexer was dan het eenvoudige relaas waarin ze 
de passieve slachtoffers van een actief vertrekkende man waren en uiteindelijk geen 
andere optie hadden dan prostitutie. Tabel 6.2. toont bovendien ook aan dat ze inzake 
prostitutietypes dichter aanleunden bij de ongehuwde vrouwen dan bij de weduwes en 
de gehuwde vrouwen die met hun man samenleefden. Onder de onbestorven weduwes 
waren er zowel vrouwen die voltijds in een gesloten bordeel werkten als lagere klasse 
prostituees.  
 
                                                        
28 M. Mechant, ““Why did she not live with her husband and how was she able to support herself?” Grass 
widow prostitutes in eighteenth century Bruges”, 161. Zie voor de algemene schattingen van het aantal 
onbestorven weduwes waarop deze Brugse schatting gebaseerd is: A.L. Erickson, “The Marital Economy in 
Comparative Perspective”, in Agren (M.) en Erickson (A.L.), ed. The Marital Economy in Scandinavia and Britain, 
1400-1900, Aldershot, Ashgate, 2005, 15; M. van der Heijden, A. Schmidt, en R. Wall, “Broken families: economic 
resources and social networks of women who head families”, in History of the family, 12 (2007), 226. 
29 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 1-5 (Philippina Deijnoot); SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 
6, 29 februari 1768 (Marianne Cortenbos). De laatste zaak is wel ingewikkeld. In haar rechtszaak stelde 
Marianne dat ze ongehuwd was, maar in de stad gaf ze zich uit voor gehuwd. Het laatste is de leugen zegt ze. 
Uiteindelijk blijkt ze wel gehuwd, maar met iemand anders. Het is wel mogelijk dat deze man gestorven is. Dat 
is zo als ze gehuwd is met de man waarmee haar broer denkt dat ze gehuwd is. 
30 M. Mechant, ““Why did she not live with her husband and how was she able to support herself?” Grass 
widow prostitutes in eighteenth century Bruges”, 159. 
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De onbestorven weduwes vormen dan ook een diverse groep. De helft leefde apart 
van hun echtgenoot om arbeidsredenen, hospitalisaties of detenties. Dergelijke situaties 
waren in principe tijdelijk, maar in de praktijk keerden veel echtgenoten nooit terug. De 
man van Marie Vrammont was bijvoorbeeld als zeeman naar Oost-Indië vertrokken. Op 
het moment van haar vervolging had ze hem al vijf jaar niet gezien en uit de registers 
van de burgerlijke stand blijkt dat hij uiteindelijk op zee gestorven is.31 De andere helft 
van de vrouwen leefde permanent gescheiden van hun man omwille van 
huwelijksproblemen. Ze waren “faitelyck gesepareert”, een regeling die veel voorkwam 
omdat het vóór 1795 onmogelijk was om officieel te scheiden. Een scheiding van tafel en 
bed kon wel, maar gaf weinig voordelen.32 
 

Tabel 6.2 Burgerlijke staat van de prostituees per prostitutietype, 1750-1790 (%) 

  Ongehuwd Gehuwd 
Onbestorven 

weduwe Weduwe 

 
(n: 247) (n: 20) (n: 23) (n: 12) 

Topklasse 3 0 4 0 

Middenklasse 
    Gesloten bordeel 36 5 22 8 

Open bordeel 18 20 22 17 
Madam 0 5 4 0 

Lage klasse 21 20 35 58 

Combinatie 17 35 13 0 

Onbepaald 6 15 0 17 

Totaal 100 100 100 100 
Bron: Lijst met familieprofielen (Bijlage 8) 

 

In sommige gevallen is het duidelijk dat het wegvallen van de echtgenoot de aanleiding 
voor prostitutie was geweest. Regina Walbrouck was abrupt van levensstijl veranderd 
nadat haar man tot een levenslange celstraf veroordeeld was voor zijn rol in een 
volksopstand. Het was niet zozeer economische nood die haar tot alcoholmisbruik en 
prostitutie dreef, maar de emotionele moeilijkheden die volgden op de plotse en 
definitieve scheiding. Regina’s moeder verzocht de schepenen dat ze “in consideratie 
soude willen nemen dat haere dochter enckelyck 22 jaeren out sijnde, ende voor altyd 
gesperareert van haeren man bij middel van sijne collocatie op de maniere gelyck het is 

 
                                                        
31 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 202-203, 18 augustus 1770; SAB, RBS, Brugge, Overlijdensakten, 19 
november 1839, Carolus Verkeele. Dit is de overlijdensakte van de zoon waarin staat dat z’n vader op zee 
stierf.  
32 J. Monballyu, Geschiedenis van het familierecht van de late middeleeuwen tot heden, Leuven, Acco, 2006, 32-62; A. 
Fauve-Chamoux, “Marriage, widowhood, and divorce”, in Kertzer (D.I.) en Barbagli (M.), ed. Family life in early 
modern times, New Haven Londen, Yale university press, 2001, 252-254.  
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gegaen gemackelyck uijt wanhope haer in de debauchen soude konnen gesmeten 
hebben, gelyck sy effectivelyck heeft gedaen”.33  

Wellicht waren er ook vrouwen waarvoor de financiële redenen wel doorwogen, 
maar ik heb geen dergelijk voorbeeld gevonden. Althans, ik heb geen voorbeeld 
gevonden met een rechtlijnig verband. Er zijn wel vrouwen die over hun leven in 
armoede getuigen, maar zij bleken reeds voor of tijdens hun huwelijk als prostituee te 
hebben gewerkt. Marie Viane zei dat haar man haar “verlaeten heeft ende haer 
teenemael heeft laeten sitten met alle drije haere kinders, sonder oyt naer haer om te 
sien” en dat ze zich prostitueerde “om te kunnen bestaen”, maar uit een andere 
rechtszaak blijkt dat ze jaren vóór die arrestatie samen met haar man een armtierig 
bordeeltje uitbaatte.34  

Bovendien blijkt uit mijn gegevens dat verschillende “verlaeten huysvrauwen” zelf 
waren weggegaan. Terwijl er gewoonlijk van uit wordt gegaan dat deze vrouwen het 
passieve slachtoffer waren van een mannelijke beslissing, waren minimum vijf van de 
twaalf gescheiden vrouwen zelf vertrokken. Zo had de Brusselse Elisabeth Cals 
toegegeven dat ze “met een quaden cop van haer man te sijn weghgegaen buyten sijne 
wete”.35 Misschien hadden sommigen een onbezonnen beslissing genomen, maar het is 
ook mogelijk dat er vrouwen waren die een leven als prostituee verkozen boven het 
huwelijk waarin ze verzeild geraakt waren. De levens van onbestorven weduwes waren 
dus verschillend en complex. Hun levenslopen getuigen van ellende en armoede, maar 
niet van passiviteit. 

6 .1.4  Weduwes 

Voor de weduwes geldt grotendeels hetzelfde als voor de onbestorven weduwes. Hoewel 
ze op zich niet zo talrijk aanwezig waren onder de prostituees, was hun groep wel 
degelijk oververtegenwoordigd. Bij hun eerste arrestatie was 4% van de prostituees 
weduwe. In de bevolking was onder de leeftijd van dertig jaar evenwel slechts 1% van de 
vrouwen weduwe (Tabel 6.1) en onder de veertig jaar was dit nog steeds maar 2%.36 
Bovendien waren de levenslopen van de weduwes divers en complex.  

Sommige vrouwen hadden al voor of tijdens hun huwelijk als prostituee gewerkt en 
bleven na de dood van hun man dus gewoon hetzelfde doen of keerden op dat moment 
terug naar een bestaansstrategie die ze kenden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Rosalia De 
Baele en Anne Marie Gerard. Rosalia werd ervan beschuldigd haar man besmet te 
 
                                                        
33 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 723, 9, 29-31, 29 oktober 1788. 
34 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 5, 9-12, 31 mei 1785; Registers instructies, 713, 5, 17-20, 9 juni 1778. 
35 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 642, 196, 16/3/1758. 
36 J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815, 1392. 
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hebben met de venusziekte en Anne Marie was de weduwe van Philippe van Deurne, 
telg van een vooraanstaande Brugse familie.37 Het koppel Van Deurne-Gerard had een 
drank- en gokprobleem en kwam aan geld door fraude en het verkopen van titels, maar 
wellicht ook door prostitutie. Verschillende getuigen verklaarden dat Anne Marie al 
tijdens en ook voor haar huwelijk “een zeer verdacht en afkeurenswaardig leven” 
leidde. Nadat haar man uit het leven gestapt was, heeft zijn familie alle schulden 
vereffend en hun kinderen bij zich genomen. Daarna liep het volgens de familie 
helemaal fout met Anne Marie en liet ze zich in met “schandalige prostitutie zoals men 
die vaak aantreft in de straten van Brussel, bijna naakt, losbandig en ongetemd.”38  

Er waren echter ook andere voorbeelden. De man van Marie De Veermael was 
verongelukt toen zij 25 jaar was en wellicht was dit de aanleiding voor haar 
beroepskeuze. Terwijl Marie opgepakt werd in een gesloten bordeel in Brugge, 
verbleven de twee kinderen van haar en haar man bij familie in Gent.39 De 30-jarige Rosa 
Barlé vertelde dan weer dat ze na de dood van haar man met haar drie kinderen naar 
Brugge was gekomen om er te bedelen. Rosa verzweeg dat haar derde kind niet door 
haar man verwekt was, maar voor het overige klopte haar verhaal: haar man was dood, 
ze bleef achter met kleine kinderen en ze was arm. Het Brugse stadsbestuur gaf haar de 
toelating om te bedelen.40  

De weduwes kunnen ruwweg in twee groepen ingedeeld worden. De eerste groep was 
vergelijkbaar met de ongehuwde prostituees. Zij hadden, zoals Marie De Veermael en 
Rosa Barlé, hun man verloren op jonge leeftijd en werkten in bordelen en het 
soldatenkwartier. De tweede groep bestond echter uit vrouwen die te oud waren om nog 
mee te draaien in de georganiseerde prostitutietypes. Voor hen was prostitutie niet 
meer dan een van de vele pogingen om de eindjes aan elkaar te knopen. Hun prostitutie 
was laagbetaald en marginaal. Maar liefst 58% van de weduwes heb ik als lage klasse 
prostituee gecategoriseerd (Tabel 6.2). De vrouw waar ik in Hoofdstuk 4 naar verwees 
omdat ze in haar huis ook kinderen van “10 a 12 jaeren solliciteert” was een 46-jarige 
weduwe die geld en brood kreeg van de armendis en daarnaast aan de kost kwam door 
naaiwerk, prostitutie en bedelen.41 De alcoholverslaafde breister Therese Hostens was 
dan weer bekend als “madame plaquet” of “de plaquet hoere” omdat ze op straat 
soldaten verleidde voor een plaquet. Therese Hostens werd voor het eerst gearresteerd 
op haar 37ste, maar was toen al een tijdje actief en zou dit ook nog lang blijven.42 Beide 

 
                                                        
37 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 7, 1-2, 28 juli 1785 (Rosalia De Baele); Tychten, 649, 1, 1-9, 19 januari 1780 
(Anne Marie Gerard). 
38 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 715, 1, 10-13, 12 januari 1780. 
39 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 11, 27-28, 21 november 1783.  
40 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 706, 209, 22/10/1751. 
41 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3.  
42 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 194, 15 juni 1769. 
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groepen demonstreren de moeilijke positie van de weduwes, zeker als ze kinderen 
hadden.43  

Net zoals elders was het aantal vrouwen dat single was toen ze voor het eerst 
gearresteerd werden voor prostitutie dus erg groot. Het merendeel was ongehuwd, 
maar er waren ook een aantal weduwes en onbestorven weduwes. Slechts 8% van de 
prostituees was niet alleenstaand. Toch betekent dit niet dat prostitutie voor alle single 
vrouwen het gevolg was van hun huwelijkse status en de financiële problemen die deze 
met zich meebracht. Een dergelijk verband kan van toepassing geweest zijn op een deel 
van de alleenstaande vrouwen, maar een groot deel stond er niet helemaal alleen voor 
of was reeds als prostituee actief geweest voor ze alleenstaand werden. Verschillende 
weduwes en onbestorven weduwes werkten reeds als prostituee toen ze nog gehuwd 
waren of voordien al, en een groot deel van de ongehuwde prostituees woonde nog bij 
hun ouders. Althans, dit was zo als hun ouders nog in leven waren. In de volgende 
paragraaf onderzoek ik of de prostituees konden terugvallen op hun ouderlijke gezin.   

6 .2  Gebroken ouderli jke gezinnen 

Het tweede onderwerp aan de hand waarvan onderzocht wordt of prostituees 
gekenmerkt waren door een gebrek aan familiebanden zijn de ouderlijke gezinnen van 
de prostituees. Het idee dat veel prostituees weesmeisjes waren, is alomtegenwoordig. 
In dit hoofdstuk ga ik na of dit terecht is, maar daarnaast besteed ik ook aandacht aan 
andere “gebroken” ouderlijke gezinnen. Eerst ga ik na of vondelingen en onwettige 
kinderen oververtegenwoordigd waren onder de prostituees. Vervolgens buig ik me 
over de wezen en halve wezen, en de moeilijkheden die nieuw samengestelde gezinnen 
met zich meebrachten.44 

 
                                                        
43 A. Schmidt, ““Ontbloot van alle winsten?” Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in 
Holland, 1600-1800”, in Leidschrift, 23 (2008), 2, 119-137. 
44 Een eerdere versie van dit hoofdstukonderdeel is gepubliceerd als artikel: M. Mechant, “Geboren en getogen 
in kwetsbaarheid? De familiale achtergronden van prostituees werkzaam in Brugge tijdens de achttiende 
eeuw”, in Devos (I.) en Van de Putte (B.). Kwetsbare groepen en historische demografie, Leuven, Acco, 2014, 47-69. 
De conclusies in dit artikel wijken licht af van deze hier omdat ik toen nog geen controlegroep had ter 
vergelijking.  
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6 .2.1  Vondelingen en onwettige kinderen 

Sommige kinderen waren al van bij hun geboorte “kwetsbaar”. Vondelingen hadden 
geen liefdevol ouderlijk nest om in op te groeien en onwettige kinderen hadden slechts 
één ouder om op terug te vallen en te steunen.45 Inzake sociaal stigma is het negatieve 
beeld van ongehuwde moeders de laatste jaren bijgesteld, maar het staat wel vast dat ze 
het financieel zelden breed hadden.46 Het is dan ook nuttig om na te gaan of 
vondelingen en onwettige kinderen vaker prostituee werden. De gegevens tonen aan 
dat dit niet zo was. Slechts één van de prostituees was een vondeling en slechts vijf 
waren onwettige kinderen. Dorothea Bourgois uit Namen verklaarde dat ze een 
vondelingenkind was en dat ze haar geboortestad verlaten had na de dood van haar 
voogd.47 Meer informatie over haar achtergrond bevat de rechtszaak van Dorothea niet, 
maar de kwetsbaarheid van vondelingen blijkt wel uit een ander dossier, een zaak die 
niet opgenomen werd in de onderzoeksgroep omdat het proces zo kort was dat het 
onduidelijk is of het om een prostituee dan wel een bedelaarster ging. Maria Leyboom 
verklaarde dat ze opgegroeid was in het weeshuis in Rotterdam, maar dat ze op haar 
zestiende weggelopen was omdat ze iets mispeuterd had en schrik had voor de straf die 
zou volgen. Sindsdien zwierf ze rond van stad tot stad.48 Het verhaal van Maria 
demonstreert dat een kleine aanleiding grote gevolgen kon hebben. Dat was niet alleen 
zo voor vondelingen, maar niemand hebben die naar je zoekt was wel een triest lot dat 
de meeste kinderen met ouders niet doorstonden.49 

De vijf onwettig geboren vrouwen kon ik “ontmaskeren” op basis van de 
parochieregisters. In de rechtszaken werd immers niet genoteerd of iemand wettig dan 
wel onwettig geboren was. De onwettig geboren vrouwen vertegenwoordigen 3% van de 
prostituees, een klein aandeel want het aandeel onwettige kinderen in de totale Brugse 
bevolking bedroeg 4%.50 Dit toont aan dat de prostituees op dit vlak niet verschilden van 
andere Brugse vrouwen, al bestaat de kans dat het om een lichte onderschatting gaat. De 
doopakten van onwettigen zijn moeilijk om terug te vinden waardoor de kans bestaat 

 
                                                        
45 C. Vandenbroeke, Vrijen en trouwen van de middeleeuwen tot heden, Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1986, 207. 
46 S. De Langhe, M. Mechant, en I. Devos, “Regionale verschillen in het leven van ongehuwde moeders op het 
platteland in de Zuidelijke Nederlanden, 1730-1846”, in Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 8 
(2011), 1. 
47 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 8, 16, 4 juni 1790. 
48 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 5 februari 1772.  
49 De rechtszaken bevatten voldoende voorbeelden van ouders die op zoek waren naar hun weggelopen 
dochters om te oordelen dat dit regelmatig gebeurde. Vb.: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 114-115, 
9 december 1761 (Isabelle De Rhoo).  
50 In de periode 1731-1770 was 4% van de in Brugge geboren kinderen onwettig: H. Van Parys, Onwettigen en 
vondelingen te Brugge (1649-1795) : een historisch- demografische studie, Gent (onuitgegeven masterverhandeling 
UGent), 1991, bijlagen. Het percentage voor de prostituees (3%) is berekend t.o.v. het totaal aantal 
gereconstrueerde levenslopen (n:189). 
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dat het door onwettigheid is dat sommige levenslopen niet gevonden werden. De 
geboorteakte van Jacoba Allaert werd bijvoorbeeld pas na een lange en uitgebreide 
zoektocht teruggevonden omdat ze was gedoopt als Berlemon, de naam van haar 
moeder, en later de naam van haar stiefvader aangenomen had.51 Niet alle onwettigen 
groeiden dus op zonder vaderfiguur. Naast Jacoba Allaert groeide ook Regina Decamp op 
in een gezin met een mannelijk hoofd en in dit geval betrof het haar eigen vader. Zes 
maanden na Regina’s geboorte huwde haar moeder met de man die in Regina’s doopakte 
vermeld staat als haar vader.52  

De kindertijd van Jacoba en Regina moet dan ook helemaal anders geweest zijn dan 
deze van de andere onwettig geboren prostituees. De vrouw die in de moeilijkste 
omstandigheden opgroeide is ongetwijfeld Brigitte Vertonge. Brigitte groeide niet 
alleen op zonder vader, maar ook zonder moeder. Wellicht verdween haar moeder uit 
Brugge toen het meisje nog klein was. Brigitte had een grootmoeder die zich af en toe 
over haar ontfermde, maar het grootste deel van haar jeugd schijnt ze in het weeshuis 
te hebben doorgebracht. Brigitte is de jongste prostituee uit de volledige 
onderzoeksgroep en tegelijk ook degene met een van de langste loopbanen. Bij haar 
eerste arrestatie als “deugheniet” was ze nauwelijks dertien en bij haar laatste was ze 34 
jaar.53 Ook de overige onwettig geboren prostituees begonnen opmerkelijk vroeg. 
Terwijl de gemiddelde leeftijd van de prostituees bij een eerste arrestatie 24,1 jaar was, 
waren de vijf onwettig geboren prostituees gemiddeld zeventien jaar oud.54  

6 .2.2  Wezen en halve wezen 

De Brugse levensloopanalyse toont aan dat meisjes die hun vader, moeder of beide 
verloren relatief vaak prostituee werden. Op het moment van hun eerste arrestatie 
beschikte nauwelijks 30% van de prostituees nog over beide ouders (Tabel 6.3). Voor de 
lezer van de 21ste eeuw lijkt dit cijfer boekdelen te spreken. Het aantal ouders dat 
vroegtijdig het leven liet, was in de achttiende eeuw echter veel hoger dan vandaag. 
Lawrence Stone schatte dat minder dan de helft van de kinderen in de vroegmoderne 
tijd een volwassen leeftijd bereikte met beide ouders in leven en een dergelijke 
verhouding wordt in andere onderzoeken bevestigd.55 Om te onderzoeken of wezen 

 
                                                        
51 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788; SAB, PR, Doopakten, register onwettige kinderen, 
14/11/1773; SAB, RBS, Overlijdensakten, 14 juni 1834; SAB, PR, Huwelijksakten, St. Anna, 28 november 1792. 
52 SAB, PR, Doopakten, St. Salvator, 10 april 1761; SAB, PR, Huwelijksakten, St. Salvator, 24 november 1761. 
53 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 190, 29 oktober 1766; Tychten, 657, 5, 11-12, 23 april 1788. 
54 Naast Brigitte Vertonge ging het om Jacoba Allaert, Therese De Waele, Joanne Jacoba Frans en Regina 
Decamp. 
55 M. Oris en E. Ochiai, “Family crisis in the context of different family systems: frameworks and evidence on 
“When dad died”.”, in Derosas (R.) en Oris (M.), ed. When dad died. Individuals and families coping with distress in 
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bovengemiddeld veel prostituee werden, is een vergelijking met algemene wezencijfers 
of een controlegroep dan ook noodzakelijk. Bovendien verschenen sommige vrouwen 
pas op latere leeftijd voor het gerecht en geeft het cijfer dus een wat vertekend beeld. 

Op de leeftijd van twintig jaar – of het moment van arrestatie voor zij die vroeger 
gearresteerd waren – had nog 39% een vader en een moeder (Tabel 6.3). Bij de 
controlegroep – een groep die samengesteld is aan de hand van de Brugse 
doopregisters56 – was dit 53%. Het grootste verschil tekent zich af onder de volledige 
wezen. Terwijl 18% van de prostituees op de leeftijd van twintig jaar al wees was, was dit 
bij de controlegroep maar 8%. Mijn onderzoek bevestigt dus het stereotiepe beeld van 
de kwetsbare weesmeisjes en een detailanalyse versterkt dit beeld nog.   
 

Tabel 6.3 Aantal wezen en halve wezen onder de prostituees en de controlegroep (%) 

  
Prostituees 

(1ste arrest.) 
Prostituees (20 jaar) Controlegroep 

(20 jaar) 

  
° Brugge ° Elders Totaal 

 
 

(n: 158) (n: 90) (n: 52) (n: 142) (n: 77) 

Beide dood 23 10 31 18 8 
Vader dood, moeder levend 33 30 27 29 25 
Moeder dood, vader levend 15 10 21 14 14 
Beide levend 30 50 21 39 53 

Totaal 100 100 100 100 100 

Bron: Lijst met familieprofielen (Bijlage 8)57 
 

Ten eerste is het zo dat de weesmeisjes die later prostituee werden hun ouders op 
jongere leeftijd verloren hadden dan de weesmeisjes uit de controlegroep. Terwijl de 
gemiddelde leeftijd van de eerste groep 11,9 jaar bedroeg, was dit in de tweede groep 
13,8 jaar. In de eerste groep was 38% reeds wees op tien jaar en in de tweede groep was 
dit 17%.58 Ten tweede is het duidelijk dat de weesmeisjes vooral aanwezig waren in de 
georganiseerde prostitutiesoorten (Tabel 6.4). Van de volledige wezen werkte 48% bij de 
eerste arrestatie in een gesloten bordeel. Bij de vrouwen die nog beide ouders in leven 

 
                                                                                                                                                                             
past societies, Bern, 2002; R. Derosas, “Fatherless families in 19th-century Venice”, in Derosas (R.) en Oris (M.), 
ed. When dad died. Individuals and families coping with distress in past societies, Bern, Peter Lang, 2002; A. Levene, 
“Community”, in Cultural history of childhood and family in the age of Enlightenment, Oxford, Berg, 2001; P.P. 
Viazzo, “Mortality, fertility, and family”, in Kertzer (D.I.) en Barbagli (M.), ed. Family life in early modern times, 
1500-1789, New Haven Londen, Yale university press, 2001, 184-185. 
56 Voor meer informatie over de controlegroep, zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.5. 
57 Deze gegevens zijn gebaseerd op zowel de informatie in de rechtszaken als deze in de parochieregisters.  
58 De exacte leeftijd van het wees worden, kon wel niet voor iedere persoon vastgesteld worden. Onder de 
prostituees vond ik gegevens voor zestien meisjes, bij de controlegroep voor zes. 



 

 226 

hadden was dit slechts 13%. De halve wezen namen tussenposities in. Van de vaderloze 
meisjes werkte 27% in een gesloten bordeel en van de moederloze meisjes 30%.  

Wezen hadden dus een substantieel hogere kans om prostituee te worden dan niet-
wezen en ze hadden ook een hogere kans op afhankelijke arbeidsrelaties. Tussen de 
prostituees onderling bestonden evenwel aanzienlijke verschillen. Tabel 6.3. wijst niet 
alleen op de “kwetsbaarheid” van wezen, de tabel toont ook aan dat deze kwetsbaarheid 
vooral gold voor de vreemde prostituees. Deze groep had vaker een ouder verloren dan 
de controlegroep en moest het vier keer zoveel zonder beide ouders stellen. Onder de 
lokale prostituees daarentegen was het aantal wezen en halve wezen echter nauwelijks 
hoger dan in de controlegroep. Betekent dit dat de kwetsbaarheid van wezen niet reëel 
was, maar het gevolg van een bias in de cijfers? Vreemde prostituees konden makkelijk 
liegen over hun familiale achtergrond omdat zij niet bekend waren in Brugge. Neen, de 
gegevens voor Brugge tonen wel degelijk aan dat meisjes zonder ouders vaker in de 
sekssector aan de slag gingen dan meisjes met (beide) ouders. 
 

Tabel 6.4 Prostitutietypes bij de eerste arrestatie, naar de wezenstatus op 20 jaar (%) 

  Beide dood Vader dood Moeder dood Beide levend 

 
(n: 25) (n: 41) (n: 20) (n: 56) 

Topklasse 0 10 5 0 

Middenklasse 
    Gesloten bordeel 48 27 30 13 

Open bordeel 16 22 15 25 
Madam 0 2 0 2 

Lage klasse 8 10 15 36 

Combinatie 24 27 20 18 

Onbepaald 4 2 15 7 

Totaal 100 100 100 100 
Bron: Lijst met familieprofielen (Bijlage 8) 

 
Ten eerste zijn er in de bronnen geen aanwijzingen voor leugens omtrent de dood 

van ouders. Voor tien van de zestien vreemde weesmeisjes is de dood van de ouders 
vastgesteld of bevestigd op basis van de parochieregisters. Dit betekent dat het verschil 
met de controlegroep sowieso overeind blijft.59 Onder de zes overige meisjes in deze 
groep is er één waarvoor de dood van de vader vastgesteld werd, maar niet deze van de 
moeder. De vijf overige meisjes konden amper getraceerd worden, maar in het 
algemeen is het zo dat er geen enkele vrouw is die betrapt werd op een dergelijke 
leugen. Bovendien kwam de dood van de ouders meestal maar ter sprake omdat de 

 
                                                        
59 Als slechts tien meisjes in deze groep volledig wees zouden zijn, bedraagt hun aandeel nog steeds 19%, het 
dubbele dus van het aantal wezen in de controlegroep. 
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schepenen er expliciet naar vroegen. Aan de Franse Louise Damoiseau hadden de 
schepenen bijvoorbeeld gevraagd of ze geen ouders meer had waarbij ze een minder 
schandaleus leven kon leiden.60 Van de tien meisjes waarvoor de dood van de ouders in 
de parochieregisters teruggevonden werd, waren er overigens maar drie die in hun 
verhoor vermeldden dat ze geen ouders meer hadden.  

Ten tweede bevatten de gegevens wel bias met een tegenovergesteld effect. Enerzijds 
waren de prostituees op het moment van de doorsnede iets jonger dan de controlegroep 
omdat sommige vrouwen vervolgd waren vóór ze twintig jaar waren. De 142 prostituees 
waarvoor gegevens over dit onderwerp gevonden zijn, waren gemiddeld negentien jaar 
op het moment van de doorsnede.61 De controlegroep had bijgevolg iets meer kans om 
reeds een ouder verloren te hebben. Anderzijds zijn meisjes met familie 
oververtegenwoordigd onder de lokale prostituees omdat klachten door familieleden 
een belangrijke aanleiding waren voor de vervolging van prostitutie. Vrouwen met 
Brugse ouders hadden dus meer kans om vervolgd te worden dan zij die geen familie in 
de stad hadden.62 Wellicht kwamen ook de Brugse prostituees dus bovengemiddeld veel 
uit gebroken gezinnen, al is het aannemelijk dat er ook een reëel verschil bestond 
tussen de vreemde en lokale vrouwen.  

De dood van een ouder leidde immers standaard tot meer migratie.63 Voor de streek 
rond Brugge werd dit vastgesteld door Sofie De Langhe. Zij toonde aan dat jonge 
ouderloze meisjes naar de stad verhuisden omdat het stedelijke dienstbodeschap meer 
perspectieven bood dan de werkopties op het platteland.64 In het vorige hoofdstuk heb 
ik geargumenteerd dat de meeste migranten mobiele prostituees waren, maar in Tabel 
6.3. is dit soort prostituees ondervertegenwoordigd. Terwijl meisjes van het Brugse Vrije 
in de totale groep van vreemde prostituees slechts 21% vertegenwoordigen, maken ze 
42% uit van de twintigjarige vreemde prostituees. Het aantal wezen en halve wezen in 

 
                                                        
60 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 9-10, 5 november 1785. 
61 95 van de 142 vrouwen in deze groep waren 20 of ouder toen ze voor het eerst gearresteerd werden. Voor 
hen werd de situatie dus bekeken op hun twintigste. 47 vrouwen waren jonger (33%). Voor hen werd de 
situatie dus bekeken op het moment dat ze voor het eerst gearresteerd werden, bv. op hun 18de of 19de. 
62 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3. In dit hoofdstuk maak ik geen onderscheid naar de herkomst van de 
prostituees, maar in de Lijst met rechtszaken (Bijlage 4) kan de arrestatiereden per individu (incl. herkomst) 
bekeken worden: 38% van de rechtszaken tegen in Brugge geboren prostituees was het resultaat van een 
aanvraag of klacht van familie t.o.v. 8% van de rechtszaken tegen niet in Brugge geboren prostituees. 
63 M. Breschi en M. Manfredini, “Parental loss and kin networks: demographic repercussions in a rural Italian 
village”, in Derosas (R.) en Oris (M.), ed. When dad died. Individuals and families coping with distress in past societies., 
Bern, Peter Lang, 2002; M. Dribe, “Leaving home as a family strategy in times of economic and demographic 
stress. The case of rural Scania, Sweden 1829-1866.”, in van Poppel (F.), Oris (M.), en Lee (J.), ed. The road to 
independence. Leaving home in Western and Eastern societies, 16th-20th centuries., Bern, Peter Lang, 2004. 
64 S. De Langhe, “Rural single female migrants in early-nineteenth-century Bruges: an exception to the rules?”, 
in Journal of urban history, 42 (2016), 1. 
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deze groep was met respectievelijk 41% en 50% bijzonder groot.65 Lokale 
plattelandsmeisjes waren dus niet zo talrijk onder de prostituees, maar zij die wel aan 
dit profiel beantwoordden waren erg “kwetsbaar”. De levensloop van deze vrouwen 
illustreert dit. Zo had de van de kust afkomstige Anne Marie Cootens haar moeder 
verloren op haar dertiende en haar vader op haar achttiende. Het laatste overlijden 
vormde de directe aanleiding voor haar migratie naar Brugge.66  

Het verband tussen de dood van de ouders en prostitutie is te verklaren door drie 
factoren die soms apart en soms samen voorkwamen. Een eerste verklaring zijn 
natuurlijk de financiële gevolgen die een overlijden met zich meebracht. Ik heb in 
Hoofdstuk 5 reeds geopperd dat de financiële welstand van een gezin uit de werkende 
klasse niet zozeer afhankelijk was van de exacte job die gedaan werd dan wel van de 
verhouding tussen het aantal loontrekkenden en het aantal personen ten laste.67 Een 
gezin waar een ouder wegviel had het financieel hard te verduren, zeker als het de 
vader – het best betaalde gezinslid – betrof. “A father’s disappearance from an economic 
unit that required the work of both spouses could” – zoals Nina Kushner het 
verwoordde – “tip, or in some cases catapult, the family into poverty.”68  

De materiële omstandigheden van kinderen in vaderloze gezinnen waren niet alleen 
slechter dan deze van andere kinderen, ze moesten ook vroeger dan leeftijdsgenoten 
werken om hun steentje bij te dragen aan het gezinsinkomen. Het is dan ook evident om 
vast te stellen dat het naast de volledige wezen vooral de vaderloze dochters waren die 
oververtegenwoordigd waren onder de prostituees (Tabel 6.3).69 Er zijn veel 
voorbeelden die dit demonstreren, maar de levensloop van Caroline De Boijsere toont 
dit het beste aan. Dit meisje had haar vader verloren toen ze vier jaar was. Tien jaar 
later werd ze voor het eerst van prostitutie beschuldigd, maar de schepenen had ze ook 
voordien al leren kennen. Op haar twaalfde was Caroline al eens vervolgd voor de 
diefstal van brood en kaas. Caroline verdedigde zich toen door te zeggen dat “er niet het 
minste te eten in huys en was ende mits haer moeders werck nog niet en was voleijnt 

 
                                                        
65 Dit komt doordat hun levensloop makkelijker gereconstrueerd kon worden dan deze van stedelijke 
migranten. Van de 21 meisjes uit het Brugse Vrije waren er nauwelijks twee (10%) die nog beide ouders in 
leven had. Van de overige had 52% nog één ouder en stond 38% er helemaal alleen voor. 
66 Cootens vertelde zelf over het overlijden van haar vader en haar migratie nadien, maar de chronologie is 
bevestigd door de parochieregisters. Ze legde een verklaring af bij het gerecht in 1777 en was op dat moment 
7-8 jaar in Brugge. Haar vader was overleden in 1770: RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 4, 35-37, 7 
juni 1777; RAB, PR Mariakerke (Oostende), Overlijdensakten, 29 april 1770 (Alexander Colens). 
67 Zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4. 
68 N. Kushner, Erotic exchanges : the world of elite prostitution in eighteenth-century Paris, 52. 
69 Aangezien mannen vroeger overleden dan vrouwen, was het sterfterisico van vaders in het algemeen hoger, 
maar het verschil met de controlegroep toont wel aan dat vaderloze dochters in tegensteling tot moederloze 
dochters een hogere kans tot prostitutie hadden, zeker onder de lokale vrouwen. Zie: P.P. Viazzo, “Mortality, 
fertility, and family”. 
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dat sij voorsag nog langen tijdt sonder eten te moeten verblijven, waerom sij dese diefte 
uyt noot heeft gedaen”.70  

Een tweede verklaring is het wegvallen van de ouderlijke controle. Volgens Judith 
Walkowitz waren de “unusually disrupted” achtergronden van prostituees in de 
negentiende eeuw niet alleen een gevolg van kwetsbaarheid, maar ook van 
bewegingsvrijheid en een verminderde druk om aan de maatschappelijke 
verwachtingen te beantwoorden.71 De collocatierekwesten van ouders illustreren 
inderdaad het belang van ouderlijke controle. Voor ze naar de schepenen trokken, 
hadden de meeste families al heel wat ondernomen om hun dochters terug op het 
rechte pad te krijgen en het is aannemelijk dat ouders met voorbeeldige dochters er ook 
waakzaam op toezagen dat ze gehoorzaam bleven.72 In sommige gevallen is het duidelijk 
dat prostitutie kon plaatsvinden omdat de ouders afwezig waren. Toen de net genoemde 
Caroline De Boijsere op haar veertiende van prostitutie beschuldigd werd, bleek 
bijvoorbeeld dat ze samen met haar oudere zus mannen ontving “in het huis van hunne 
moeder als wanneer sij ergens in stadt is werkende”.73 Het voorbeeld van Caroline toont 
goed aan dat er verschillende redenen waren waarom (halve) wezen vaker in de 
prostitutie gingen. Ze werden vaker geconfronteerd met armoede, maar profiteerden 
door de afwezigheid van een ouder ook van een grotere bewegingsvrijheid.  

Ten slotte berokkende het overlijden van de ouders natuurlijk ook emotionele 
schade. Het verlies van een ouder kan niet anders dan een grote impact gehad hebben. 
Sommige kinderen waren zo van slag dat ze het roer van hun leven meteen omgooiden. 
Zo liep Anna Outrive kort na het overlijden van haar moeder van huis weg en duurde 
het maanden voor ze terug naar Brugge kwam.74 Sommige kinderen werden 
herhaaldelijk met verlies geconfronteerd en verloren naast hun ouders ook stiefouders, 
broers en zussen. Anne Therese Dubois had op haar negentiende bijvoorbeeld al 
afscheid moeten nemen van haar moeder en vader, haar stiefmoeder en haar twee 
voogden.75 Uitzonderlijk bevatten de bronnen ook sporen van het verdriet dat met 
dergelijk verlies gepaard ging. Toen Anna Lointjens op haar 28ste voor de tweede keer 

 
                                                        
70 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 8, 1-3 en 6-8, 15 september 1780 (1ste arrestatie voor diefstal); Tychten, 651, 4, 
3-7, 3 mei 1782 (1ste arrestatie voor prostitutie); SAB, PR Brugge, Begraafakten, 16 januari 1773 (overlijden 
Dominicus De Boijsere).  
71 J. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1980, 16-20.  
72 Zie ter voorbeeld de verklaringen van de ouders van Anna Pieternelle Metersijs: RAB, FSB, TBO 119, 
Informatieboeken, 708, 70-71, 9 oktober 1756. 
73 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 651, 4, 3-7, 3 mei 1782. 
74 Deze chronologie kwam aan het licht a.d.h.v. de levensloopanalyse. Toen Anna in januari 1766 vervolgd 
werd, bleek dat ze al vier jaar van huis weg was. Uit de parochieregisters bleek dat Anna’s moeder overleed in 
1762: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 157-158, 7 januari 1766; SAB, PR, Begraafakten Sint 
Janshospitaal, 22 april 1762 (Jacqueline Timmerman). 
75 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 7, 10 januari 1771. 
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van prostitutie beschuldigd werd, zei ze “sulckx gedaen te hebben ter causen van haere 
groote aermoede, quaede passien, verleedingen ende kranckheden mits niemand van 
haere familie naer haer oijt particulierelijck en heeft gesien.”76 Het verwijt aan het adres 
van haar familie toont aan dat de eenzaamheid die zij ervoer haar leven beheerste. Anna 
had haar vader als baby verloren en haar moeder stierf toen ze vijftien jaar was. Ze had 
een stiefvader en verschillende oudere broers en zussen, maar deze hadden naar Anna’s 
gevoel blijkbaar niet voldoende voor haar gezorgd. Stiefouders brachten vaak specifieke 
moeilijkheden met zich mee. Hoewel er ook positieve verhalen zijn, schijnt de nieuwe 
gezinssamenstelling in de meeste gevallen negatief geweest te zijn. De confrontatie met 
een stiefouder schijnt de emotionele ravage na het verlies van de eigen ouder nog 
versterkt te hebben.  

6 .2.3  Nieuw samengestelde gezinnen 

Aangezien veel mensen vroeg stierven kwamen hertrouwhuwelijken frequent voor. In 
Brugge was 25% van de huwelijken in 1800 voor een of beide partners een tweede 
huwelijk.77 Er waren dan ook veel opgroeiende kinderen die met een stiefvader of 
stiefmoeder te maken kregen. Onder de prostituees lag het aantal kinderen met 
stiefouders echter nog wat hoger dan gemiddeld. Van alle (halve) wezen die (eerst) hun 
vader verloren hadden, kreeg minimum 33% een stiefvader en van alle (halve) wezen 
die (eerst) hun moeder verloren hadden, kreeg minimum 58% een stiefmoeder.78 In de 
controlegroep bedroegen deze waarden respectievelijk 22% en 33%.79 Onder de 
prostituees was het aantal meisjes met een stiefouder dus anderhalve keer zo groot dan 
in de totale bevolking.   

De komst van een stiefouder en soms ook van stief- en halfbroers en -zussen leidde 
vaak tot moeilijke leefsituaties en spanningen. Dit kon ervoor zorgen dat kinderen snel 
het ouderlijk huis verlieten. Dorothea Loeters verklaarde bijvoorbeeld dat ze buiten 
gegooid was door haar stiefmoeder “omdat ze aan zoveel kinderen niet de kost kon 
geven”.80 Helemaal onwaar zal dat niet geweest zijn want Dorothea had nog zeven 

 
                                                        
76 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 10, 1-6, 14 november 1778. 
77 B. Vandenbroecke, Brugse bruiden en bruidegoms : het huwelijksgedrag te Brugge, 1860-1900, Gent (onuitgegeven 
masterverhandeling UGent), 2006, 125. 
78 Ik heb enkel de (halve) wezen op twintig jaar in de berekening opgenomen. Er waren 49 vrouwen die (eerst) 
hun vader verloren en 31 vrouwen die (eerst) hun moeder verloren. Marie Possonge werd tot beide groepen 
gerekend omdat zij zowel een stiefvader als een stiefmoeder heeft gehad. Voor sommige vrouwen kon niet 
uitgemaakt worden of ze eerst hun vader of moeder verloren. Zij zijn uiteraard niet in de berekening 
opgenomen. 
79 In de controlegroep waren er 23 vrouwen die (eerst) hun vader verloren en 13 vrouwen die (eerst) hun 
moeder verloren. 
80 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 5, 23-25, 24 juni 1785. 
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broers en zussen. Tot het nieuwe huwelijk lukte het echter wel. De verklaring van 
Josephine Jardaux was gelijkaardig. Ze zei dat haar vader “a epousée en secondes noces 
une jeune femme et que par rapport a elle, les enfans du premier lit ont du quitter la 
maison.”81 De meeste problemen deden zich voor in nieuw samengestelde gezinnen met 
puberkinderen. Niet alleen hadden deze kinderen een leeftijd bereikt waarop ze op 
eigen benen konden staan, het was ook een moeilijke leeftijd om het gezag van een 
nieuwe ouder te aanvaarden, zeker wanneer het verdriet om het overlijden van de eigen 
ouder pril was. Bij stiefmoeders komt daar nog eens bij dat ze vaak niet veel ouder 
waren dan de kinderen.  

De stiefmoeder van Rosalia Michiels was slechts vier jaar ouder dan Rosalia zelf, 
nochtans de zesde in een rij van zeven kinderen. Rosalia was niet de enige uit het gezin 
die moeilijkheden had met haar stiefmoeder. Volgens de schepenen hadden de zussen 
Michiels de vrouw samen in elkaar geslagen en was de vrouw zo toegetakeld dat ze een 
miskraam had en bijna het leven gelaten had. Wellicht is het verhaal wat aangedikt 
want de vader die om een collocatie verzocht had, had het vooral over het oneerlijke 
leven dat Rosalia leed sinds ze thuis weggelopen was en haar zussen heeft hij niet 
aangeklaagd. Rosalia moet het ouderlijk huis meteen of heel kort na het huwelijk van 
haar vader verlaten hebben want in haar verhoor zegt ze dat ze vijf maanden voordien 
buiten gegooid was terwijl het huwelijk slechts vijf en een halve maand jong was. Dat 
Rosalia zei dat ze buiten gegooid was terwijl haar vader verklaarde dat ze weggelopen 
was, demonstreert bovendien dat iedere partij zijn of haar eigen waarheid vormde: in de 
eerste plaats voor de rechtbank, maar misschien ook voor zichzelf.82  

Niet alle ervaringen met stiefouders waren echter negatief en de aanwezigheid van een 
stiefvader of stiefmoeder mag dan ook niet gelijkgesteld worden met een 
“kwetsbaarheid” voor prostitutie. Een stiefouder kon belangrijke functies vervullen die 
vroeger door de eigen ouder ingevuld werden. Een tweeoudergezin had het financieel 
minder moeilijk en er kon ook meer zorg geboden worden aan de kinderen. 
Verschillende historici hebben beklemtoond dat sommige stiefouders hun uiterste best 
deden om de kinderen van hun partner zo goed mogelijk op te voeden83 en dit blijkt ook 
uit de Brugse collocatieverzoeken. Ouders en stiefouders trokken naar de schepenen 
met dezelfde zorgen.84 Het opmerkelijkste voorbeeld daarvan is de rechtszaak tegen 
Marie Possonge, een meisje dat na de dood van haar moeder op haar achtste samen met 

 
                                                        
81 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 11-12, 5 november 1785. 
82 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 12, 1-3, 8 november 1776 ; RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 711, 9, 6-7, 
8 november 1776 ; SAB, PR, Brugge, Huwelijksakten, Pieter Michiels en Cornelia De Cock, 21 mei 1776.  
83 I. Krausman Ben-Amos, Adolescence and youth in early modern England, New Haven, Yale university press, 1994, 
53-54; L.A. Pollock, “Parent-child relations”, in Kertzer (D.I.) en Barbagli (M.), ed. Family life in early modern 
times, 1500-1789, New Haven Londen, Yale university press, 2001. 
84 M. Mechant, “Dishonest and unruly daughters”, 135-138. 
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haar jongere broertje en zusje bij haar stiefvader was blijven wonen. Toen hij naar het 
gerecht stapte, was Marie’s stiefvader ten einde raad. Hij en zijn nieuwe vrouw hadden 
met de hulp van de pastoor al talrijke pogingen ondernomen om Marie – intussen 
zeventien jaar – terug op het rechte pad te krijgen, maar het wilde niet baten. Dat hij 
bekommerd was om haar blijkt onder meer uit het feit dat hij haar opnieuw in huis nam 
nadat ze weggelopen was en maandenlang in bordelen gewoond had.85  

In tegenstelling tot veel andere stereotypen over het profiel van prostituees blijkt het 
klassieke beeld van het “kwetsbare” weesmeisje dus wél gegrond te zijn. De gegevens 
over Brugge tonen aan dat meisjes zonder ouders vaker prostituee werden. Bovendien is 
het aantal weesmeisjes in de gesloten bordelen ontstellend groot. Vondelingen en 
onwettig geboren meisjes waren voor zover de gegevens tonen niet 
oververtegenwoordigd onder de prostituees, maar ze begonnen hun 
prostitutieactiviteiten wel op erg jonge leeftijd. Toch betekent dit niet dat 
ouderloosheid zonder omwegen tot prostitutie leidde. Door de vroege overlijdensleeftijd 
waren er in het algemeen veel kinderen die het zonder ouders moesten redden. In 
Brugge moeten er continu ongeveer 250 weesmeisjes tussen 15 en 25 jaar geweest zijn 
en de overgrote meerderheid daarvan ging niet aan de slag in de sekssector.86 Er waren 
dus ook andere factoren die een rol speelden. De belangrijkste daarvan is zonder twijfel 
waar de (halve) wezen terecht konden na het overlijden van hun ouder(s). In de 
volgende paragraaf ga ik na welke rol de leefsituatie speelde in de gedwongen of 
vrijwillige start als prostituee. Ik analyseer zowel de leefsituatie van wezen als van halve 
wezen, maar net zo goed deze van ongehuwde vrouwen, gehuwde vrouwen en 
weduwes. 

6 .3  Leefsituatie 

De studie van de leefsituaties demonstreert dat de meerderheid van de prostituees – 
zoals ik eerder al suggereerde – er niet alleen voor stond. Tabel 6.5 toont aan dat 56% 
van de vrouwen die ik bestudeerde nog bij hun ouders woonde toen ze met prostitutie 
begonnen en nog eens 21% woonde bij andere familie, bij hun werkgever of in een 

 
                                                        
85 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 13 augustus 1773. 
86 Deze schatting is gebaseerd op de verhoudingen in de controlegroep en het aantal Brugse meisjes in de 
leeftijdsklasse van de prostituees. In 1815 waren er 2980 vrouwen tussen 15 en 24 jaar oud. 8% daarvan is 238. 
Zie: J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815, 1392. 
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weeshuis of “pleeggezin”.87 Slechts 24% stond er alleen voor. De gegevens bevatten 
wellicht een kleine bias omdat ik niet voor alle vrouwen de (voormalige) woonplaats 
kon achterhalen, maar het is wel duidelijk dat de meerderheid van de prostituees er niet 
alleen voor stond.88 Onder de ongehuwde prostituees die nog minimum één ouder 
hadden liep het aantal dat bij haar ouders woonde op tot 74% en onder de ongehuwde 
prostituees die nog beide ouders hadden bedroeg het 84%.    

 
Tabel 6.5 Woonplaats van de prostitueesaan de vooravond van hun eerste prostitutiewerk (%) 

Woonplaats Prostituees  
  (n: 111) 

Ouders 56 
Andere familie 5 
Dienstplaats 14 
Geplaatst/ weeshuis 2 
Zelfstandig 24 

Totaal 100 
Bron: Bijlage familieprofielen 

Ongeveer een vierde van de bestudeerde vrouwen stond er dus daadwerkelijk 
“alleen” voor. Zij woonden zelfstandig, huurden een kamer in een ander huishouden of 
hadden geen vaste woonst en sliepen van nacht tot nacht waar ze een slaapplaats 
konden krijgen. Onder de vrouwen die er alleen voor stonden kunnen drie soorten 
onderscheiden worden. Ten eerste waren er de weduwes en onbestorven weduwes, al 
waren er ook in deze groep een paar vrouwen die bij hun ouders woonden. De meeste 
van de “zelfstandige” weduwes en onbestorven weduwes woonden in hun eigen woonst, 
maar er waren ook een paar dergelijke vrouwen die een kamer huurden.  

De tweede groep die er relatief vaak alleen voor stond waren de wezen. Afhankelijk 
van hun leeftijd en de omstandigheden waren er verschillende opties voor kinderen die 
hun ouders verloren. Als er familie was om hen op te vangen, hoefde de dood van de 
ouders – op dit vlak althans – niet dramatisch te zijn. De collocatierekwesten tonen aan 
dat stief- en grootouders, tantes en nonkels, en oudere broers en zussen de 
opvoedkundige taken overnamen. Er zijn veel prostituees die hun kindertijd of een deel 
 
                                                        
87 Kinderen die niet bij hun ouders terecht konden werden soms ook “uitbesteed”. Dit betekent dat ze in een 
ander gezin verbleven en daar meedraaiden in de huishoudelijke economie. De gezinnen die dergelijke 
kinderen opvingen ontvingen daarvoor een bijdrage.  
88 Ik heb enkel de leefsituatie in kaart gebracht van de vrouwen uit Brugge en het Brugse Vrije. Voor de vele 
mobiele prostituees zijn er weinig aanknopingspunten over hun woonplaats vóór hun prostitutieactiviteiten. 
Dit betekent dat de vreemde prostituees ondervertegenwoordigd zijn. Bovendien kon ik ook niet voor alle 
lokale vrouwen de leefsituatie achterhalen. De rechtszaken bevatten niet altijd voldoende informatie over dit 
gegeven. Meestal bevatten ze enkel de woonplaats op het moment van arrestatie. Ik kon slechts een 
leefsituatie achterhalen voor 111 van de 170 vrouwen uit Brugge en het Vrije. Vooral wezen vond ik moeilijk 
terug. 
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ervan doorgebracht hebben bij familie. Zo gingen de veertienjarige Sebastiana Hampens 
en haar jongere zus na de dood van hun vader bij hun verweduwde tante inwonen en 
bleef de eerder genoemde Marie Possonge bij haar stiefvader wonen.89 Niet alle wezen 
hadden echter het geluk dat er familie was die voor hen klaarstond. Catharine Hostens 
die nochtans al sinds haar vijfde in het huis van haar stiefvader woonde, werd na de 
dood van haar moeder op haar veertiende meteen het huis uitgezet en naar de 
plaatselijke dismeester gestuurd; en de Normandische Louise Damoiseau vertelde de 
schepenen “que ses propres parens sont morts, qu’elles avoit autrefois plusieures tantes 
mais qu’aucune n’a jamais voulu …, qu’on l’a abandonné a l’age de dix ans, lorsqu’elle est 
allé servir au village et en après en ville a Douay.”90  

Wezen die oud genoeg waren, gingen – net zoals Louise – dienen.91 Ook Sebastiana 
Hampens bleef maar even bij haar tante en ging nadien in dienst. In totaal was ongeveer 
drie op vier van de wezen dienstmeid toen ze hun dienstplaats inruilden voor een 
bordeel. De doorsnee beginleeftijd van meiden was veertien à vijftien jaar, maar 
wanneer hun ouders overleden waren, kon die leeftijd lager liggen.92 Louise Damoiseau 
was amper tien jaar oud. De dood van haar ouders heeft zonder twijfel een grote invloed 
gehad op haar levensloop. Dat ze er al op kinderleeftijd alleen voor stond zal niet alleen 
een financiële weerslag gehad hebben, maar vooral ook een emotionele. Louise begon 
haar carrière als dienstmeid in het dorp waar ze geboren was, maar een paar jaar later 
kwam ze in de stad Douai terecht en het was daar dat ze zich als zeventienjarige voor 
het eerst prostitueerde.93 Het verhaal van Louise toont aan dat het overlijden van haar 
ouders slechts de eerste gebeurtenis in een reeks van cumulatieve events was. Wat 
Louise mogelijks nog meer tekende, was dat ze nadien nergens terecht kon. Zo belandde 
ze in een vreemde omgeving waarin er niet voor haar gezorgd werd en waarin haar 
gedrag minder gecontroleerd werd.  

Wezen waren niet noodzakelijk alleen op de wereld, maar zij die dat wel waren, 
waren erg kwetsbaar. De jongsten werden weliswaar in een weeshuis geplaatst of 
werden bij een gezin “uitbesteed”,94 maar als er niet meteen een regeling getroffen was 
 
                                                        
89 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 32-33, 17 augustus 1759 (Sebastiaena Hampens). 
90 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 8, 26-27, 20 oktober 1784 (Catherine Constantia Hostens); Tychten, 654, 11, 10, 5 
november 1785 (Louise Damoiseau). 
91 P.P. Viazzo, “Mortality, fertility, and family”. 
92 A. Fauve-Chamoux, “Pour une histoire européenne du service domestique à l’époque préindustrielle”, in 
Fauve-Chamoux (A.) en Fialova (L.), ed. Le phénomène de la domesticité en Europe, XVIe-XXe siècles. Acta 
Demographica, Praag, 1997; S. Ogilvie, A bitter living. Women, markets and social capital in early modern Germany, 
Oxford, Oxford University Press, 2003, 100. 
93 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 10, 5 november 1785. 
94 Dergelijke samenlevingsverbanden kwamen ook voor bij andere afwezige ouders. Brigitte Vertonghe was bv. 
“opgevoed door de stad” in armenscholen. Zij had mogelijks nog een moeder, maar deze vrouw was uit Brugge 
verdwenen. Maria Joanne Serruys was na de opsluiting van haar moeder bij boeren uitbesteed: RAB, FSB, TBO 
119, Criminele vervolgen, 644, 190, 29 oktober 1766 (Brigitte Vertonghe); Tychten, 655, 6, tussengebonden stuk 
voor folio 21, 14 juni 1786.  
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kon het makkelijk foutlopen. De daarnet genoemde Catharine Hostens ging bij boeren 
dienen nadat ze door haar stiefvader aan de deur gezet werd, maar uiteindelijk – zo zei 
ze – belandde ze in Oostende waar ze “in doolinge is geraeckt”.95 Het is vooral hun 
gebrek aan woonplaats die ervoor zorgde dat wezen sneller in de gesloten bordelen 
terechtkwamen. Daar hadden ze ten minste een dak boven hun hoofd.  

De derde groep die er alleen voor stond ten slotte waren de ongehuwde vrouwen die 
nog ouders in leven hadden, maar niet bij hen terecht konden of wilden. Sommige 
ouders waren niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Anna Reniers was in Brugge 
geboren, maar als kind of tiener met haar ouders naar Gent verhuisd. Ze bleef echter 
naar Brugge komen en – ondanks verschillende verbanningen – terugkomen om bij haar 
grootmoeders en tantes te zijn. Volgens een tante was Anna’s vader weggelopen naar 
Duinkerke en was de moeder in uiterste armoede beland omdat ze dronk. De moeder 
zou zelfs de kledij van haar kinderen verkocht hebben om te kunnen drinken en Anna 
en haar broers en zussen weggejaagd hebben als vagebonden.96  

Zo dramatisch als bij Anna Reniers was het echter niet altijd. Sommige meisjes 
konden niet thuis wonen omdat hun ouders te arm waren, er onvoldoende plaats was 
voor de oudste kinderen of omdat er – zeker in nieuw samengestelde gezinnen – 
conflicten waren. Dit bleek reeds uit de eerder gegeven voorbeelden van Dorothea 
Loeters en Rosalia Michiels, maar het geldt ook soms voor dochters die nog beide ouders 
in leven hadden. Marie Jacoba Van de Walle uit het dorpje Moorsele verklaarde 
bijvoorbeeld dat ze “van haere ouders vertrocken te sijn omdat sij dootarm sijn ende 
belast met acht kinderen”.97 Dat de oudste kinderen het huishouden verlieten om elders 
te gaan werken was in het algemeen een veel toegepaste bestaansstrategie onder de 
armen.98 In andere gevallen was de reden van het vertrek uit het ouderlijke huis 
onduidelijk. Rosalie Le Clercq – de eerder genoemde burgemeestersdochter uit Chimay – 
was van bij haar ouders in Londen vertrokken en redde het niet lang met haar juwelen 
en persoonlijke spullen.99     

 
                                                        
95 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 8, 26-27, 20 oktober 1784. 
96 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 723, 1, 20, 29 februari 1788 ; 723, 7, 24-27, 2 augustus 1788, Tychten, 
657, 5, 13-14, 23 april 1788 en 657, 7, 17-18, 27 augustus 1788. Zie voor een tweede, wat gelijkaardig voorbeeld : 
Marie Santie, RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 10, 2 augustus 1783. 
97 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 21 juli 1775. 
98 S. De Langhe, “Rural single female migrants in early-nineteenth-century Bruges: an exception to the rules?”, 
51-54; M. Breschi en M. Manfredini, “Parental loss and kin networks: demographic repercussions in a rural 
Italian village”, 369-387; M. Dribe, “Leaving home as a family strategy in times of economic and demographic 
stress. The case of rural Scania, Sweden 1829-1866”, 111.  
99 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 1, 9-11, 15 januari 1784. 
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6 .4  Verantwoordeli jkheid en zelfstandigheidsdrang 

Dat niet alle bestudeerde jonge vrouwen er alleen voor stonden, hoeft niet te betekenen 
dat ze beschermd waren tegen armoede, integendeel zelfs. Het verwerven van een 
inkomen was in de achttiende eeuw in grote mate een huishoudelijke aangelegenheid 
en als de ouders en de andere gezinsleden niet genoeg verdienden, verhoogde dit de 
druk op de kinderen.100 Het is daarom mogelijk dat prostitutie voor sommige vrouwen 
net voortkwam uit de aanwezigheid in plaats van uit de afwezigheid van familieleden.    

6 .4.1  De zorg voor het ouderli jke gezin 

Armoede is de rode draad doorheen veel van de prostitutieprocessen en vaak ging het 
om armoede die het volledige ouderlijke gezin trof. Isabelle Bruijnbrouck vertelde de 
schepenen bijvoorbeeld dat haar moeder “alles verkoght heeft om te leven, mits haeren 
vaeder noyt meer als 7-8-9 stuyvers ter weke in het menagie geeft”.101 Het is niet 
duidelijk of het geld dat Isabelle met prostitutie verdiende naar het ouderlijke 
huishouden ging, maar dat thuis wonen voor haar geen financiële ondersteuning bood 
is wel duidelijk. Voor andere vrouwen is dit nog meer zo. Catharina Pallaert zei dat ze na 
haar leertijd in de spellewerkschool “bij haere moeder is gaen woonen om haer te 
ondersteunen”.102 

Andere dochters ondersteunden hun familie van op afstand. Net zoals dienstmeiden 
en knechten geld opstuurden naar hun familie zijn er aanwijzingen dat prostituees dit 
deden.103 De uit Ronse afkomstige Catherine Godein ontving bijvoorbeeld een brief van 
haar nonkel waarin deze vroeg om geld op te sturen voor haar moeder en broers die “in 
grooten noodt sijn” omdat een van haar broers “eene groete siekte heeft geadt” 
waardoor ze alles hebben moeten verkopen.104 Uiteraard is het niet zeker dat haar 
familie op de hoogte was van Catherine’s beroep, maar als ze geld opstuurde was het wel 
degelijk geld dat met prostitutie verdiend was.  

 
                                                        
100 S. Hindle, On the parish? The micro-politics of poor relief in rural England c. 1550-1750, Oxford, Clarendon Press, 
2004, 48-58. 
101 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 6, 21-22, 18 augustus 1789 
102 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 10, 9, 1 juli 1790 
103 Zie i.v.m. het opsturen van geld door dienstpersoneel: T. Lambrecht, “English individualism and continental 
altruism? Servants, remittances and family welfare in eighteenth-century rural Europe”, in European review of 
economic history, 17 (2013), 2.  
104 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 9, 5-6, tussengebonden brief, 17 augustus 1786. 
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6 .4.2  De zorg voor zichzelf  

De precaire situatie in veel gezinnen en de vereiste bijdrage van de kinderen had ook 
sociale gevolgen. Veel jongvolwassen kinderen klopten lange dagen om te helpen 
voldoen aan de noden van hun familie, maar hielden aan het eind weinig of niks over 
voor zichzelf. Soms leidde dit tot frustratie en de behoefte aan een zekere 
zelfstandigheidsdrang of iets voor zichzelf. Joanne Plissinck gaf bijvoorbeeld toe dat ze 
veel ruzie had met haar moeder omdat ze een bijdrage moest betalen om thuis te wonen 
en Therese Dufresne zei dat ze van thuis weggelopen was omdat ze geen kleren kreeg.105 
Marie Philips beklaagde zich er dan weer over dat ze door haar huishoudelijke taken 
nooit naar school geweest was om te leren werken. Omdat haar vader in slechte 
gezondheid verkeerde, moest haar moeder uit gaan werken en was Marie als oudste van 
vier kinderen verantwoordelijk voor de zorg voor haar jongere broertjes en zusje.106 
Dergelijke frustraties speelden in het algemeen een rol. De oudste kinderen uit een 
gezin werden immers vaker prostituee dan de jongsten.  
 

Tabel 6.6 Plaats in de kinderrij van de prostituees in hun ouderlijke gezin (%) 

  
Prostituees Ongehuwde prostituees 

met beide ouders in leven 

 
(n: 169) (n: 38) 

Enige 8 8 
Jongste 15 8 
Jongste helft (excl. jongste) 19 11 
Middelste 12 16 
Oudste helft (excl. oudste) 22 26 
Oudste 23 32 

Totaal 100 100 
Bron: Lijst met familieprofielen (Bijlage 8) 

Tabel 6.6 toont aan dat 23% van de prostituees oudste kinderen waren terwijl slechts 
15% jongste kinderen waren en ook bij de daaropvolgende plaatsen in de kinderrij 
bestond er een verschil tussen de oudere en jongere kinderen. Het verschil is 
opmerkelijk omdat de jongste kinderen een grotere kans hadden om wees of halve wees 
te zijn. Het verband was dan ook het meest uitgesproken in de gezinnen waarin beide 
ouders nog in leven waren. In de families met beide ouders in leven was 32% van de 
prostituees een oudste kind en behoorde 26% tot de oudste helft (excl. de oudste) terwijl 

 
                                                        
105 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 13, 11-14, 8 oktober 1790 (Joanne Plissinck); RAB, FSB, TBO 119, Criminele 
vervolgen, 643, 92, 2 april 1761 (Therese Dufresne). 
106 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 648, 7, 26-30, 28 oktober 1779. 
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slechts 8% van de prostituees uit dergelijke gezinnen het jongste kind was en slechts 
11% tot de jongste helft (excl. de jongste) behoorde.   

Deze bevindingen zijn in overeenstemming met andere historisch-demografische 
studies. Zo hebben verschillende historici reeds vastgesteld dat oudere dochters in de 
achttiende en negentiende eeuw vaker migreerden dan jongere dochters.107 De analogie 
met ongehuwde moeders in de negentiende eeuw is evenwel het interessantste. Jan Van 
Bavel stelde vast dat onwettigheid in Leuven niet voortkwam uit isolatie, maar eerder 
uit het omgekeerde. Lokale meisjes die bij hun ouders en jongere broers en zussen 
woonden, hadden vaker onwettige kinderen dan migranten die er alleen voor stonden. 
Volgens Van Bavel wilden deze meisjes het ouderlijk nest achter zich laten en konden ze 
door een zwangerschap makkelijker een huwelijk forceren.108 Ook Angélique Janssens 
stelde met betrekking tot Nederland in de negentiende eeuw vast dat shotgun weddings 
een bewuste strategie van de bruid konden zijn.109 Prostitutie was weliswaar een minder 
aanvaarde manier om op de eigen benen te staan dan het huwelijk, voor de zwaarbelaste 
oudste dochter die snakte naar een beetje zelfstandigheid, wat vrije tijd of iets voor 
zichzelf kon het wel degelijk een uitweg bieden. Naast de zorg voor het ouderlijke gezin 
en zichzelf kon het echter ook zijn dat de prostituees ook al zorg moesten dragen voor 
hun eigen gezin.  

6 .4.3  De zorg voor het eigen gezin 

Een deel van de bestudeerde vrouwen had een man en een nog groter deel had één of 
meerdere kinderen. Het aantal gehuwde prostituees was weliswaar klein, er waren 
gehuwde vrouwen die zich niet alleen prostitueerden om in hun eigen onderhoud te 
voorzien maar ook in dat van hun gezin. Zo had Isabelle Moerman, zoals ik eerder in dit 
hoofdstuk al vermeld heb, gezegd dat ze zich wel moest prostitueren omdat zij en haar 
man allebei werkloos waren en zo werd Isabelle Goemare door haar man geslagen als ze 
niet genoeg verdiende.110 Voor de prostituees met kinderen is het nog waarschijnlijker 
dat een deel van hun verdiensten naar hun gezin ging. Philipina Deijnoot stuurde 
bijvoorbeeld geld op naar haar moeder in Gent, wellicht omdat zij voor haar driejarig 

 
                                                        
107 H. Bras en J. Kok, ““Naturally, every child was supposed to work”. Determinants of the leaving home 
process in the Netherlands, 1850-1940.”, in van Poppel (F.), Oris (M.), en Lee (J.), ed. The road to independence. 
Leaving home in Western and Eastern societies, 16th-20th centuries., Bern, Peter Lang, 2004. 
108 J. Van Bavel, “Family control, bridal pregnancy, and illegitimacy – An event history analysis in Leuven, 
Belgium, 1846-1856”, in Social science history, 25 (2001), 3. 
109 A. Janssens, Labouring lives. Women, work and the demographic transition in the Netherlands, 1880-1960, Bern, Peter 
Lang, 2014, 145. 
110 Zie paragraaf 6.1.2 in dit hoofdstuk.  
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zoontje zorgde.111 Marie Bosan – de oude bedelaarster en gelegenheidsprostituee – 
benadrukte dan weer dat ze brood moest kunnen kopen voor haar kinderen en dat het 
“dul is de kinderen droevig te zien van honger”.112 Bovendien was er ook een 
bordeelhoudster die verklaarde dat ze in de sector werkte om haar gezin te 
onderhouden. Isabelle Joos zei dat ze niet kon stoppen omdat haar man niet in staat was 
om geld te verdienen en ze haar kinderen moest opvoeden.113 Kinderen brachten 
inderdaad een zware financiële last met zich mee. Weduwes met kinderen waren niet 
voor niks de bevolkingsgroep die het meest ondersteund werd.114  

In totaal had 18% van de bestudeerde prostituees bij hun eerste arrestatie één of 
meerdere kinderen.115 Het is echter moeilijk om te weten welke kinderen de 
prostitutieactiviteiten vooraf gingen en welke er op volgden. Het merendeel van deze 
kinderen waren onwettig geboren en dus is het mogelijk dat ze het resultaat waren van 
het prostitutiewerk van hun moeder. Bovendien is het voor de niet-Brugse vrouwen die 
hun kind niet zelf opvoedden ook mogelijk dat ze verzwegen dat ze kinderen hadden. De 
net genoemde Philipina Deijnoot had bijvoorbeeld met geen woord over haar kind 
gerept. De schepenen waren het bestaan van het jongetje te weten gekomen doordat ze 
het schepencollege van Gent aangeschreven hadden. Het is met andere woorden 
onmogelijk om inzicht te krijgen in de mate waarin een kind tot initiële prostitutie 
leidde.  

Het idee dat de jonge vrouwen met een onwettig kind kwetsbaar waren voor 
prostitutie is zoals ik eerder al vermeld heb wat achterhaald en ook in de bronnen die ik 
doornam heb ik er weinig of geen bewijs voor gevonden. Er waren vrouwen die 
vertelden dat ze in de steek gelaten waren door de vader van het kind, maar vaak wisten 
de schepenen dit te weerleggen.116 Bovendien bevatten de bronnen weinig aanwijzingen 
voor een uitgesproken stigmatisering van ongehuwde moeders. In tegenstelling tot het 
stereotiepe beeld waarin een zwangerschap steeds tot sociale uitsluiting leidde, zijn er 
talrijke voorbeelden van prostituees die hulp kregen van hun ouders bij de opvoeding 
van hun onwettig kind. Veel vrouwen hadden net zoals Philipina Deijnoot hun kind 

 
                                                        
111 Deijnoot zei dat het was om schulden te betalen en voor wat kledij die ze uit armoede verpand had, maar 
later bleek dat ze het kind verzwegen had: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 1-5, 12 augustus 1778. 
112 Deze rechtszaak ging over bedelarij, maar de vrouw is wel degelijk ook vervolgd voor prostitutie: RAB, FSB, 
TBO 119, Tychten, 653, 10, 1-2, 26 november 1784. 
113 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 197, 17 maart 1758. 
114 A. Schmidt, ““Ontbloot van alle winsten?” Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in 
Holland, 1600-1800”. 
115 Er waren voor zover geweten 55 prostituees met één of meerdere kinderen op het moment van hun eerste 
arrestatie. In totaal waren er 90 kinderen, 55 van hen waren onwettig. Maar het aantal moeders met onwettige 
kinderen bedroeg wel 66%. Gehuwde vrouwen en weduwes hadden immers vaak meerdere kinderen terwijl de 
meeste ongehuwde vrouwen slechts één kind hadden. Bovendien waren er twee vrouwen die zowel wettige als 
onwettige kinderen hadden. Zie Lijst met familieprofielen (Bijlage 8).   
116 Zie bv. P. Deijnoot: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 1-5, 12 augustus 1778 
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achtergelaten bij familie of woonden – zoals de eerder genoemde Anna Pieternelle 
Metersijs – samen met hun kind in bij hun ouders.  

Als een onwettig kind tot prostitutie leidde dan was dit wellicht eerder door de 
financiële repercussies van een kind dan door een sociaal stigma. Het mag dan al 
onmogelijk zijn om aan te tonen dat een kind tot initiële prostitutie leidde is, het is wel 
duidelijk dat het sommige vrouwen verhinderde om ermee te stoppen. Zo verweerde 
Marie Viane – een prostituee en bordeelhoudster – zich ten opzichte van een 
buurvrouw door te zeggen dat ze niet beter wist om haar kinderen “de kele niet toe te 
knopen” en zei ze zeven jaar later aan de schepenen dat ze zich prostitueerde “om te 
konnen bestaen” Om diezelfde reden had ze intussen twee van haar drie kinderen tegen 
kost en inwoon uitbesteed bij boeren.117 Wat er gebeurde met kinderen die in dergelijke 
omstandigheden opgroeiden, bespreek ik in de volgende paragraaf.  

6 .5  Prostitutiefamilies 

Het derde en laatste familiale verband handelt over zij die uit het prostitutiemilieu 
afkomstig waren en het werk bij wijze van spreken met de paplepel meekregen. Wie 
opgroeide in een bordeel of als kind van een prostituee had een grote kans om zelf ook 
in de sector aan de slag te gaan. Amper één jaar na de vervolging van de net genoemde 
Marie Viane werd haar oudste dochter Marie Joanne Serruys vervolgd op beschuldiging 
van bedelarij en prostitutie, en er waren ook Brugse families die te pas en te onpas 
opdoken in de processen, soms omwille van prostitutie en soms omwille van 
bordeelhouden. Het meest prominent was de familie Hieronssens. Op z’n minst vier van 
de vijf kinderen uit deze familie werkten in de prostitutiesector en zij waren wellicht 
reeds de derde generatie die dit deed.118  

Een systematische studie van de verschillende generaties is door de sterk wisselende 
vervolgingsgraad onmogelijk, maar ik heb in kaart gebracht welke prostituees 
familieleden hadden die ook actief waren. Het is vooral door de levensloopanalyse dat ik 
dit kon doen, want op basis van de gerechtelijke bronnen kon ik enkel wie samen actief 
 
                                                        
117 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 5, 17-20, 9 juni 1778 (verklaring buurvrouw Marie Verbiest over Jan 
Serruys en zijn vrouw Marie), Tychten, 654, 5, 9-12, 31 mei 1785.  
118 Twee ervan – Pieter en Marie – werden meermaals vervolgd, de eerste als bordeelhouder, de tweede zowel 
als bordeelhoudster als prostituee. De twee anderen – Isabelle en Joanne – werden genoemd in andere 
rechtszaken, opnieuw zowel als prostituee als bordeelhoudster. De kans is groot dat prostitutie in de familie 
Hieronssens van generatie op generatie doorgegeven werd. In de rechtszaken kwam ook de naam Van Maele 
regelmatig terug – vaak in de Hieronssens context – en dit is de familienaam van de grootmoeder van deze 
familie. 
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was als familie identificeren.119 Personen die door de schepenen als verdacht beschouwd 
werden omdat ze familie waren van een beschuldigde, maar waartegen er zelf geen 
concrete aanwijzingen waren heb ik niet weerhouden.120 Soms zijn de familieleden ook 
vervolgd, maar dit is niet altijd zo. Het kan ook dat ze enkel vernoemd zijn in andere 
rechtszaken. In totaal vond ik 34 prostituees met familieleden die actief waren in de 
sector, of 11% van het totaal aantal prostituees. De meesten van hen waren in Brugge 
geboren. Onder de Brugse prostituees liep het aantal met familieleden in “het milieu” 
dan ook op tot 21%. 

Prostitutiefamilies waren dus best belangrijk. Dit is interessant omdat het een ander 
soort prostitutie belicht dan het vertrouwde beeld uit de stereotiepe verhalen. Het toont 
aan dat familieleden als “partners in crime” konden opereren en dat commerciële seks 
een familiestrategie kon zijn. De Britse historica Garthine Walker argumenteerde op een 
gelijkaardige manier dat de relatie tussen familie en criminaliteit uit de 
conflictterminologie moet gehaald worden omdat criminaliteit niet altijd “a disruptive 
force” was “that damaged the cohesion of an ‘ideal’ family unit”.121 Sarah Auspert vond 
in Namen ook een familie waarin criminaliteit en prostitutie van generatie op generatie 
doorgegeven werd.122 

Familiale samenwerkingen en conflict sloten elkaar echter niet altijd uit, integendeel. 
De meeste familiebanden (68%) betroffen horizontale relaties onder zussen, broers en 
nichten, en onder andere generaties en andere familieleden wekten ze heel wat wrevel 
op. Dat Josepha Fonteijne zich prostitueerde was bijvoorbeeld een doorn in het oog van 
haar moeder en oudere zus, maar de situatie verslechterde nog toen Josepha haar 
jongere zus Rosa in het vak verleidde en toen Rosa op haar beurt een nichtje wilde 
verleiden, was het hek helemaal van de dam.123 Een gelijkaardige situatie gold voor Rosa, 

 
                                                        
119 Op basis van de rechtszaken kon ik bv. de zussen Macqué als familie identificeren. Op basis van de 
levensloopanalyse bv. de zussen Cloppenburgh, maar ook Anna Marie Vandenbroucke die in 1768 vervolgd 
werd en haar dochter Godelieve De Brune die in 1771 vervolgd werd. Meer dan hun bloedband kon op basis 
van de parochieregisters wel niet vastgesteld worden.  
120 Het kwam regelmatig voor dat familieleden van prostituees ook als verdacht beschouwd werden. Dit hoorde 
bij het tijdsklimaat. Ouders werden verantwoordelijk geacht voor het goede gedrag van hun kinderen, zeker 
moeders. Als er iets misliep in een huis zonder mannelijk hoofd was al snel iedere vrouw verdacht. Zie 
hierover: L. Gowing, Domestic dangers: women, words and sex in early modern London, Oxford, Clarendon Press, 
1996, 106. Vrouwen die in een dergelijke context verdacht gemaakt werden zonder dat het uiteindelijk tot een 
aanklacht leidde, heb ik niet in de onderzoeksgroep opgenomen. Bv. Marie Minne werd ervan verdacht een rol 
te hebben in de prostitutie van haar dochter Isabelle Therese Van Halle, maar Isabelle en de buren ontkenden 
die betrokkenheid: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1750-1752, 14 december 1751; RAB, FSB, 
TBO 119, Informatieboeken, 706, 232-235, 14-17 december 1751.  
121 G. Walker, “Keeping it in the Family: Crime and the Early Modern Household”, in Berry (H.) en Foyster (E.), 
ed. The Family in Early Modern England, Cambridge, Cambridge university press, 2007, 67. 
122 S. Auspert, “La famille Michaux : trois générations de criminels au fil des archives judiciaires (1727-1767)”, 
in Deceulaer (H.), Dubois (S.), en Puccio (L.). Het pleit is in den zak! Precesdossiers uit het ancien régime en hun 
perspectieven voor historisch onderzoek, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2014. 
123 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, ongedateerd stuk, omstreeks 1770-1772. 
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Victoria en Marie Macqué, de drie zussen uit de inleiding die eigenhandig door hun 
broer aan het gerecht overgeleverd waren.124  

Families waarin verschillende generaties in de sekssector actief waren zijn zonder 
twijfel ondervertegenwoordigd, maar de geïdentificeerde families tonen wel twee 
interessante zaken aan. Ten eerste is het duidelijk dat wie in de sector opgroeide er als 
vanzelf inrolde. Wellicht was Marie Joanne Serruys in het vak geïntroduceerd door haar 
moeder en hernam ze nadat ze weggelopen was van bij het gezin waar ze geplaatst was 
gewoon het werk waarmee ze vertrouwd was. Terwijl haar jongere broer en zus bij 
boeren besteed waren, was zij bij hun moeder gebleven. Marie Viane verklaarde bij haar 
arrestatie dat ze haar oudste dochter bij zich had gehouden omdat het meisje “blindt 
ende onnoosel” was, maar uit de vervolging van Marie Joanne zelf blijkt dat dit niet 
klopt.125 Wrok ten aanzien van haar moeder voelde het meisje niet. Ze verdedigde zich 
doordat “sij noijt niet anders en heeft gesien van haeren vaeder” – naast prostitutie 
werd Marie Joanne ook beticht van bedelarij – maar over haar moeder zweeg ze. Marie 
Joanne miste haar moeder. Toen de schepenen zeiden dat ze naar het correctiehuis in 
Gent zou gaan, smeekte ze om haar in Brugge op te sluiten “bij haere moeder”.126  

Ten tweede waren familieondernemingen vaak grote en succesvolle bedrijven. Marie 
Viane en haar dochter waren dan wel randfiguren, er waren ook families die grote 
bordelen uitbaatten en de sector langdurig vormgaven. Zo baatten de broers en zussen 
Hieronsens tussen 1765 en 1785 op z’n minst vier verschillende bordelen uit. Vooral in 
de jaren zeventig dook deze familie vaak op.127 In het begin van de jaren tachtig werd de 
sector dan weer gedomineerd door de clan Malfeyt. Terwijl Joanne Malfeyt de plak 
zwaaide in een van de grootste bordelen van de stad, had haar broer Jacobus kort na 
elkaar ook twee beruchte bordelen.128     

 
                                                        
124 Zie de algemene inleiding. 
125 De schepenen hebben dit wellicht geloofd want ze zijn er niet op ingegaan. Uit het verhoor van Marie 
Joanne zelf blijkt echter dat zij noch blind, noch minderbegaafd was. Niet alleen werd er niks over gezegd, het 
meisje bleek perfect voor zichzelf te kunnen zorgen, ook in omgevingen die haar niet bekend waren. 
Bovendien kon ze naar eigen zeggen goed vlas spinnen. Haar begaafdheid beoordelen op basis van een 
verhoor is uiteraard moeilijk, maar dat ze de ironie van de schepenen meteen begreep toen die zeiden dat 
“men tot Gent niet anders en spint als vlasse gaerens” maakt het weinig waarschijnlijk dat Marie Joanne 
“onnoosel” was. Het lijkt er dan ook op dat Marie haar oudste dochter om een andere reden bij zich gehouden 
had: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 5, 9-12, 31 mei 1785. 
126 RAB, Tychten, 655, 6, tussen gebonden stuk voor folio 21, 14 juni 1786. 
127 Zie Lijst met bordelen (Bijlage 5) en daarnaast ook: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 1, 2-5, 24 januari 1776 (Marie 
Hieronssens); SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 4, 21 december 1769; RAB, FSB, TBO 119, 
Tychten, 645, 5, 6-12, 24 april 1776 (Pieter Hieronsens). Daarnaast is er ook regelmatig sprake van Pitie en Van 
Maele. Wellicht slaat dit ook op deze familie. 
128 Zie Lijst met bordelen (Bijlage 5) en daarnaast ook: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 9, 3-6, 12 september, 
1783; 9, 16-20, 9 oktober 1783 (Joanne Malfeyt); Tychten, 652, 2, 28-30, 27 maart 1783 (Jacobus Malfeyt).  
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6 .6  Besluit  

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat het belang van familie in het leven van prostituees 
groot was. De gezinscontext van een vrouw bleek een belangrijkere richtingbepaler in 
haar leven te zijn dan haar herkomst, leeftijd of sociaal-economische achtergrond, al is 
het wel zo dat de familiale omstandigheden de financiële situatie bepaalden, migratie 
aanwakkerden en de leeftijd waarop een vrouw prostituee werd beïnvloedde. Er bestond 
dus een wisselwerking tussen de verschillende profielkenmerken, maar de familiale 
omstandigheden waren de meest sturende factor. De gezinscontext bepaalde niet alleen 
of een vrouw prostituee werd, maar ook in grote mate in welk deel van de sector ze aan 
de slag ging. Ik heb drie mogelijke verbanden tussen familie en prostitutie onderzocht 
en ze bleken alle drie belangrijk.  

Het laatste verband – de “prostitutiefamilie” – had wellicht de grootste invloed, op 
individueel niveau althans. Wie geboren en getogen was in een omgeving waar 
prostitutie nabij en vertrouwd was, ging vaak ook in het vak. Zoals Marie Viane het vak 
doorgaf aan haar dochter, was dit wellicht ook gebeurd in de familie Hieronssens en 
ongetwijfeld ook in nog andere families. Globaal beschouwd bleven dergelijke families 
echter uitzonderingen. Het gros van de prostituees stamde niet uit prostitutiefamilies, 
maar uit gezinnen waarin commerciële seks argwanend bekeken of verafschuwd werd. 
De prostitutiefamilies zijn belangrijk omdat ze ook actief waren in de organisatie en de 
sector op die manier meer vorm gaven dan de vele individuele meisjes die slechts 
kortstondig actief waren, maar in kwantitatief opzicht waren de laatsten veel 
belangrijker.  

Het tweede verband tussen prostitutie en familie dat in dit hoofdstuk onder de loep 
genomen werd, is de wil of noodzaak om familieleden te ondersteunen door middel van 
de verdiensten uit prostitutie. Het bestond zonder twijfel, maar de bronnen geven er 
weinig inzicht in. Eén vrouw gaf aan dat ze het moest doen omdat zij en haar man 
allebei werkloos waren en er waren ook vrouwen die geld opstuurden naar familie in 
andere steden, maar het is onduidelijk of dergelijke motivaties prostitutie voorafgingen 
of dat het de vrouwen eerder verhinderde ermee te stoppen. In het algemeen kon van 
de vele moeders onder de prostituees niet vastgesteld worden of hun onwettige 
kinderen onder de oorzaken dan wel onder de gevolgen van prostitutie moeten 
gerekend worden, maar wellicht gold voor de meesten – ondanks hun eigen beweringen 
– het laatste.  

Het meeste aandacht in dit hoofdstuk ging echter naar het verband dat ik het eerste 
besprak: het alomtegenwoordige idee dat prostituees gekenmerkt werden door een 
gebrek aan familiebanden. Het idee werd zowel bevestigd als ontkracht. Enerzijds heb ik 
vastgesteld dat prostituees bovengemiddeld vaak weesmeisjes en meisjes met slechts 
één ouder waren. Deze meisjes waren “kwetsbaar” om verschillende redenen. Ze 
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hadden meer risico om dakloos te zijn dan leeftijdsgenoten, hadden het financieel 
moeilijker en moesten vroeger beginnen werken. Ze waren ook emotioneel getekend 
door het verlies van hun ouders en zij die met stiefouders te maken kregen, hadden 
vaak conflicten met hen. Bovendien hadden ze meer vrijheid in de zin dat er minder 
mensen toezagen op hun gedrag. Toch is het fout om te stellen dat weesmeisjes 
voorbestemd waren om prostituee te worden. Ze waren dan wel oververtegenwoordigd, 
het aantal kinderen dat volwassen werd zonder beide ouders was bijzonder groot en het 
merendeel ervan belandde niet in de prostitutie.  

Weesmeisjes werden vaker prostituee door de net genoemde redenen, maar er waren 
nog factoren die een rol speelden. De reactie van de omgeving op het overlijden van de 
ouder(s) was wellicht cruciaal. Het overlijden was slechts de eerste gebeurtenis in een 
reeks van cumulatieve events. Het waren vooral die meisjes die niet in een nieuw of 
anders samengesteld “nest” terecht konden die “kwetsbaar” waren, die meisjes dus die 
zoals in het stereotiepe idee “alleen op de wereld” waren. In de rechtszaken zijn hun 
verhalen uiteraard prominenter aanwezig dan deze van de weesmeisjes die ver weg 
bleven van de prostitutiesector, maar levenslopen als deze van Louise Damoiseau en 
Catharine Constantia Hostens bevestigen wel het stereotiepe plaatje. Hoewel er in 
Brugge erg weinig migranten waren, kwamen de verweesde prostituees opvallend vaak 
van buiten Brugge.   

Anderzijds waren er veel prostituees die er duidelijk niet alleen voor stonden. 
Prostituees waren meestal single, maar dit betekent niet dat ze geen hulp kregen. Veel 
vrouwen uit de onderzoeksgroep woonden nog in het ouderlijke huis en de meeste 
ouders probeerden hun dochters ver van prostitutie weg te houden. Er waren 
ongetwijfeld redenen waarom ook zij “kwetsbaar” waren – velen groeiden bijvoorbeeld 
op in arme eenoudergezinnen – maar wat hoe dan ook duidelijk is, is dat ze noch 
“alleen” noch passief waren. Alleen al uit het weerwerk dat meisjes zoals Anna 
Pieternelle Metersijs aan hun families boden, blijkt hun agency.  

Wat dergelijke en andere meisjes zochten in de prostitutie of wat hen precies tot het 
vak bracht, komt in de volgende hoofdstukken aan bod. Tot hiertoe heb ik enkel 
aandacht gehad voor de profielkenmerken van de prostituees of hun “kansen” om 
prostituee te worden. Een belangrijke vraag echter is of ze vrijwillig of gedwongen 
begonnen. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de arbeidsrelaties van de prostituees. 
Op welke manier en via welke contacten meisjes in de prostitutie begonnen, maakt hier 
een belangrijk onderdeel van uit. 
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Hoofdstuk 7   
Van tippelaarster tot handelswaar en van 
bordeelmeisje tot madam: de complexe 
arbeidsrelaties van prostituees 

Nu de achtergronden van de prostituees bestudeerd zijn, zoomen we in op de levensfase 
waarin de onderzochte vrouwen als prostituee werkten. In Hoofdstuk 4 heb ik de 
prostitutiemarkt in Brugge weliswaar al geschetst, in dit en het volgende hoofdstuk 
belicht ik het perspectief van de prostituees zelf. In dit hoofdstuk komen hun 
arbeidsrelaties aan bod en in het volgende hun werk- en leefomstandigheden. 
Aangezien deze hoofdstukken over de als sleutelmoment beschouwde fase in de 
levensloop handelen, geven ze zowel inzicht in de oorzaken als gevolgen van 
prostitutie. De oorzaken zijn immers niet enkel te vinden in het profiel en de 
achtergronden van de prostituees, maar ook in de personen die ze ontmoetten en de 
aantrekkingskracht van het beroep. De gevolgen zijn dan weer afhankelijk van hoe 
onderworpen men was aan organisatoren en hoe ver of dicht het prostitutieleven bij 
“het gewone leven” stond.  

De centrale vraag van dit hoofdstuk is in hoeverre de prostituees gedwongen dan wel 
vrij waren, en dit zowel in het begin van hun loopbaan als tijdens en aan het eind ervan. 
Ik onderzoek dus of de prostituees zelf beslissingsrecht of agency over hun leven hadden 
dan wel of zij eerder de speelbal waren van bordeelhouders en koppelaars. Uit de vorige 
hoofdstukken kan afgeleid worden dat dit een belangrijk onderwerp is in een studie 
over de Brugse prostitutie. De prostituees in Brugge bleken immers minder zelfstandig 
dan deze in andere steden. Het aantal bordeelprostituees was er groter dan elders. 
Bovendien is ook gebleken dat de vrouwen in de gesloten bordelen een heel wat 
kwetsbaarder profiel hadden dan de vrouwen die zelfstandig opereerden. De arbeids- en 
profieltypering doet vragen rijzen over de agency van de bestudeerde prostituees. Een 
kwetsbaar profiel en een bordeelhouder zijn echter nog geen synoniem voor dwang. Ik 
analyseer het agency-onderwerp op een ruime, genuanceerde en dynamische manier. 
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Zoals Julia Laite het verwoordde: “the ability and inability to act are not dichotomous, 
but rather a sliding scale that changes every day and with every personal encounter.”1   

Het is niet eenvoudig om dit complexe onderwerp te bestuderen. Ik hanteer in dit 
hoofdstuk twee benaderingen. Ten eerste bekijk ik het onderwerp op een kwantitatieve 
manier. Aan de hand van de prostitutietypes die een vrouw in de loop van haar leven 
beoefende, becijfer ik een aantal niveaus van afhankelijkheid/vrijheid. Ten tweede – en 
dit is het belangrijkste onderdeel van de analyse – benader ik de agency van de 
prostituees op een kwalitatieve manier. Dit deel omvat een diepte-studie van een aantal 
belangrijke onderwerpen en cruciale fasen in de loopbaan: de start of rekrutering, het 
bestaan van prostitutienetwerken, het belang van schulden, enz. De rijkdom van de 
Brugse bronnen maakt het mogelijk om deze doorgaans moeilijk te documenteren 
onderwerpen te bestuderen. Mijn analyse is opgebouwd aan de hand van enkele 
extreme standpunten.    

Zoals ik in de algemene inleiding vermeldde, is de agency van prostituees het 
onderwerp van een hevig debat. Eenvoudig gesteld zijn er in de seksoorlog twee extreme 
standpunten. Voor de ene zijde zijn prostituees de passieve slachtoffers van dwang en 
voor de andere zijde zijn ze agents die hun eigen leven vormgeven wars van de oordelen 
van anderen. In de geschiedschrijving is het debat – zoals Judith Walkowitz opmerkte – 
minder aanwezig dan in andere disciplines, maar er zijn wel een aantal afspiegelingen 
van te vinden.2 Het eerste beeld is prominent in veel eigentijdse verhalende bronnen en 
in de oudere Belgische historiografie. Zo zag Fernand Vanhemelryck prostituees niet 
alleen als uiterst kwetsbare meisjes, hij stelde in één adem ook dat ze “een gemakkelijke 
prooi” waren voor koppelaars en bordeelhouders.3 In de recentere literatuur – zeker in 
de Engelse – heeft de vaststelling dat er weinig gesloten bordelen waren dan weer geleid 
tot het beklemtonen van de agency van de prostituees. Historici hebben weliswaar 
aandacht voor de sociaal-economische moeilijkheden van prostituees, ze hebben wel 
hun onafhankelijke positie benadrukt.4 Die houding heeft echter ook geleid tot een 
sterke associatie tussen het bordeel en dwang enerzijds, en de straat en vrijheid 
anderzijds. Aan de aard van de arbeidsrelaties zelf is echter bitter weinig aandacht 
besteed. 

Ik belicht in het kwalitatieve luik van dit hoofdstuk de twee extreme visies en een 
derde meer genuanceerde positie. Eerst ga ik op zoek naar voorbeelden van het 
 
                                                        
1 J. Laite, Common prostitutes and ordinary citizens : commercial sex in London, 1885-1960, New York, Palgrave 
Macmillan, 2012, 21. Zie in de inleiding: “De oorzaken”.  
2 Zie in de inleiding: “De boom: de jaren 1990”, “De oorzaken”. 
3 F. Vanhemelryck, Misdadigers tussen rechter en beul 1400-1800, Antwerpen, Nederlandsche boekhandel, 1984, 
161.  Zie Hoofdstuk 5, Inleiding.  
4 Zie bv. T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 
1730-1830, Londen, Longman, 1999, 13-51; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 
Londen, Routledge, 2016, 29. 
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negatieve extreem. Dit betekent dat ik voorbeelden van dwang in de gesloten bordelen 
belicht. Vervolgens bespreek ik voorbeelden van het positieve extreem, dus van de 
prostituees die volledig zelfstandig opereerden. Eindigen doe ik echter met een her-
evaluatie van de onderwerpen die ik in deze beide delen aansnijd. In het laatste 
onderdeel van dit hoofdstuk belicht ik de prostituees die arbeidsrelaties onderhielden 
met organisatoren zonder dat zij (volledig) onderworpen waren aan hen. Dit betreft niet 
alleen de vrouwen in de open bordelen, maar ook sommige straatprostituees en 
vrouwen in gesloten bordelen. Ik toon in dit onderdeel aan waarom de interpretatie van 
bepaalde gegevens niet altijd zwart of wit is en vergelijk her en der ook met de 
arbeidsrelaties van vrouwen in andere beroepen. Voor ik me in die complexe materie 
verdiep, belicht ik echter eerst de kwantitatieve verhoudingen. 

7 .1  De diversiteit  in arbeidsrelaties in ci jfers  

Het continuüm tussen dwang en vrijheid is een onderwerp dat moeilijk in cijfers te 
vatten is en misschien ook beter niet te veel op die manier beschouwd wordt. Om een 
globaal beeld te krijgen van de verhouding tussen prostituees die in dienstverband 
werkten en zij die zelfstandig opereerden, zijn cijfers echter wel nuttig. In Tabel 7.1. heb 
ik een onderscheid gemaakt tussen drie afhankelijkheidsgroepen, een gecombineerde 
groep en een onbepaalde groep. Tussen de in dienst werkende prostituees en de 
zelfstandige prostituees heb ik een “tussengroep” onderscheiden. Dit zijn vrouwen 
waarvan het zeker is dat ze niet zelfstandig opereerden, maar waarvan het 
waarschijnlijk is dat hun arbeidsrelaties eerder wederzijds dan hiërarchisch waren. Ik 
licht dit verderop toe. De gecombineerde groep bestaat uit vrouwen die een evolutie 
doormaakten doorheen hun loopbaan als prostituee.5  

De tabel wijst op een gevarieerd beeld. Aan de ene kant zijn er, zoals ik eerder al 
vaststelde en meermaals beklemtoonde, veel in dienst werkende prostituees (35%). Aan 
de andere kant is het echter ook duidelijk dat de andere groepen niet verwaarloosbaar 
zijn. Het aandeel zelfstandig opererende prostituees was dan wel klein (16%), het 
aandeel prostituees dat zich in de tussengroep bevond (26%) was dit niet. De groep met 
dynamische loopbanen (13%) suggereert bovendien dat een afhankelijke of 
onafhankelijke positie niet onomkeerbaar was. Tot slot waren er ook een aantal 
prostituees waarvan het afhankelijkheidsniveau niet bepaald kon worden (10%). 
 
                                                        
5 In Hoofdstuk 4 heb ik met dergelijke evoluties geen rekening gehouden omdat ik toen een doorsnede van de 
markt wilde maken. Die analyse was gebaseerd op het aantal rechtszaken en niet op het aantal individuen.  
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Tabel 7.1 De (on)afhankelijkheid van de prostituees t.o.v. organisatoren, 1750-1790 (%) 

 

Prostituees 
(n: 302) 

In dienst werkende prostituees 35 
Tussengroep 26 
Zelfstandig opererende prostituees 16 
Evolutie doorheen de loopbaan 13 
Onbepaald 10 
Totaal 100 

Bron: Lijst met arbeidsrelaties per levensloop (Bijlage 9) 

7 .1.1  Prostituees in dienst:  binnen en buiten de bordelen 

Ik heb verschillende soorten prostituees als “in dienst werkend” beschouwd, maar het 
leeuwendeel van deze groep bestaat uiteraard uit de vrouwen die in gesloten bordelen 
werkten. Van hen is het sowieso duidelijk dat ze een werkgever hadden. 
Bordeelprostitutie was een branche waar de meeste prostituees met lange loopbanen 
vroeg of laat in werkten. Ook de meeste van de prostituees uit de vierde groep (zij 
waarvan een evolutie doorheen de loopbaan kon bestudeerd worden) werkten op een 
gegeven moment in een gesloten bordeel.  Naast de bordeelprostituees kunnen ook de 
maintenees en een deel van de straatprostituees en de vrouwen in oneerlijke herbergen 
als in dienst werkende vrouwen geklasseerd worden. Wat de onderhouden vrouwen 
typeert is in feite dat er geen verschil was tussen hun enige klant en hun werkgever. Zij 
woonden in een huis of kamer die door hem betaald werd en ook hun loon was volledig 
van hem afkomstig. In Hoofdstuk 4 heb ik gesteld dat er onder de vrouwen die ik als 
straatprostituee klasseerde geen vrouwen met een koppelaar zaten, maar in de 
gecombineerde groep zaten er wel vrouwen die nu eens met een koppelaar op straat 
werkten en dan weer met hem of haar naar oneerlijke herbergen trokken. Angeline 
Meijers is een goed voorbeeld van een tippelaarster met een werkgever. De 
koppelaarster van dit meisje sprak mannen aan op straat en liet hen Angeline 
“gebruiken” op wat meer afgelegen plaatsen of in open bordelen.6 Angeline woonde net 
als de bordeelprostituees in bij haar werkgever.  

7 .1.2  De tussengroep: partnerschappen 

De tussengroep bestaat uit prostituees die geen werkgever hadden, maar wel een zekere 
arbeidsrelatie onderhielden met anderen die in sommige gevallen hiërarchisch kon zijn. 
 
                                                        
6 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3. 
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Het gaat bijvoorbeeld om thuis- en straatprostituees die in duo’s of trio’s opereerden 
zoals de zussen Anna Marie en Dominica Sanneyt die in hun ouderlijke huis samen 
soldaten ontvingen en dus een arbeidsrelatie hadden met elkaar.7 De overgrote 
meerderheid van de tussengroep bestaat evenwel uit vrouwen die in open bordelen of  
“oneerlijke herbergen” werkten. Marie De Swaerte heb ik bijvoorbeeld in deze groep 
gecategoriseerd omdat ze regelmatig naar Het Papenheester ging om daar “vleselijke 
contacten” te hebben en dus een zekere verstandhouding had met de uitbater van dit 
etablissement.8 Tussen de arbeidsrelaties in de open bordelen bestonden bijzonder grote 
verschillen. Terwijl sommige uitbaters als onvervalste koppelaars functioneerden, 
waren er ook herbergiers waarvoor dit niet gold. De uitbaatster van De Wildeman ging 
bijvoorbeeld actief op zoek naar prostituees als er zich in haar herberg klanten 
bevonden.9 Franciscus Roose schijnt zich dan weer niet ingelaten te hebben met de klant 
en bewerkstelligde geen contacten tussen klanten en prostituees. Hij verhuurde gewoon 
een kamer, kneep een oogje dicht en profiteerde mee van de deal tussen één specifieke 
prostituee en haar klant, een man die de prostituee in kwestie op straat of in een andere 
herberg verleid had.10  

Het is evident dat dergelijke verschillen konden resulteren in erg diverse niveaus van 
afhankelijkheid, maar of er manifest hiërarchische relaties waren is onduidelijk. 
Pluskota argumenteerde in haar analyse over Nantes en Bristol dat de afspraken tussen 
prostituees en herbergiers moeten belicht worden in het kader van “financial benefits 
and losses”.11 Ze beschreef een voorbeeld van een herbergier die een prostituee had 
binnengeroepen omdat er een klant was, maar er geen baas over was. De klant had de 
herbergier betaald voor het gebruik van de kamer en de prostituee voor de seks. De 
herbergier verdiende dus alleen aan het verhuren van de kamer.12 Ik heb voor Brugge 
geen voorbeelden gevonden die wijzen op aparte betalingen, maar uit andere feiten kan 
wel afgeleid worden dat de arbeidsrelaties van dit soort prostituees niet per definitie 
hiërarchisch waren. Zo werkten de meeste van deze prostituees in verschillende 
herbergen. Josepha Fonteijne was bijvoorbeeld een regelmatige gast in De houten gevel, 
Middelburg, De biechtstoel en De Trompet.13 Bovendien was het mogelijk om aanbiedingen 
te weigeren. Anna Daeghelet vertelde dat ze een keer opgehaald was door een 
bordeelhoudster, maar dat ze weigerde toen de vrouw de dag nadien opnieuw kwam.14 

 
                                                        
7 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 6 november 1770. 
8 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 707, 82-83, 10 oktober 1753. 
9 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.2. 
10 Dit blijkt uit de rechtszaak tegen Marie Anne Lefever: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 641, 184-186, 3 
februari 1750. 
11 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 48. 
12 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 48-49. 
13 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1766, 23 juni 1766. 
14 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 6, 21 april 1770. 
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De prostituees in oneerlijke herbergen hadden dus geen werkgever, maar eerder een 
zakenpartner, of nog correcter: meerdere zakenpartners. Een groot deel van de 
prostituees in deze groep bedienden bovendien ook klanten buiten de oneerlijke 
herbergen: op straat, in het kwartier of in hun huis of kamer.15  

7 .1.3  Zelfstandig opererende prostituees 

De groep van de zelfstandig opererende prostituees omvat alle thuis werkende vrouwen 
en tippelaarsters die zonder koppelaar of partner werkten. Dit betekent dat ook de 
bordeelhoudsters die zelf nog als prostituee actief waren en de prostituees die in het 
soldatenkwartier op zoek gingen naar klanten tot deze groep behoren. Veel meer dan 
hun onafhankelijke positie hadden deze vrouwen niet gemeen. In feite 
vertegenwoordigden ze zowel de top als de basis van de markt. Sommige 
thuisprostituees zoals Marianne Cortenbos genoten een goede positie, maar voor de 
meesten geldt dit niet.16 De meesten behoorden tot de lage klasse prostituees en 
werkten tegen zo’n lage tarieven dat ze de bordeelhouders en koppelaars eenvoudigweg 
niet interesseerden, of ze woonden nog bij hun ouders en vormden om die reden een 
risico voor de organisatoren. Ter volledigheid wil ik nog vermelden dat het onmogelijk 
is om de arbeidsrelaties van iedere tippelaarster of thuisprostituee in kaart te brengen, 
maar aangezien de bronnen erg weinig tussenpersonen vermeldden bij deze soorten 
prostituees, ga ik ervan uit dat het de regel was.  

7 .1.4  Evolutie doorheen de loopbaan: groeiende of dalende 
afhankelijkheid?  

In totaal kon ik voor 13% van de bestudeerde prostituees vaststellen dat zij een evolutie 
doorliepen doorheen hun loopbaan. Om de professionele mobiliteitsgraad in te 
schatten, mag aan dit cijfer echter niet te veel waarde gehecht worden. Een dergelijke 
evolutie kan immers enkel vastgesteld worden wanneer een vrouw meermaals vervolgd 
werd of wanneer haar rechtszaak informatie over haar verleden bevat, allebei zaken die 
voornamelijk van toepassing zijn op de Brugse vrouwen uit de onderzoeksgroep. Het 
leidt geen twijfel dat ook de loopbanen van vele andere prostituees een zekere evolutie 
vertoonden. Van alle vrouwen waarvoor op meerdere tijdstippen een type prostitutie 
vastgesteld kon worden, bleef dit type ongewijzigd voor 43% en evolueerde het voor 
 
                                                        
15 Zie i.v.m. de vage grenzen tussen prostitutietypes: Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.  
16 Voor meer informatie over Marianne Cortenbos, zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.1. Voor meer informatie over 
arme thuisprostituees, zie in hetzelfde hoofdstuk paragraaf 4.5.3. 
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57%.17 Nog belangrijker dan die verhoudingen zijn echter de onderlinge verhoudingen 
binnenin de evoluerende groep: 66% van deze prostituees werd gaandeweg 
onafhankelijker, 24% werd afhankelijker en bij 10% evolueerde de loopbaan in de twee 
richtingen.  

Op basis van deze cijfers kunnen we dus veronderstellen dat de loopbaan van de 
meeste langdurig actieve prostituees “gunstig” verliep. De vrouwen die onafhankelijker 
werden, deden dit bovendien op erg verschillende manieren. Het grootste deel 
promoveerde van prostituee tot bordeelhoudster of koppelaarster, maar van de overige 
is het parcours erg divers. Sommigen werkten eerst in gesloten en daarna in open 
bordelen, anderen werkten in één van beide en rondden af op straat of in het kwartier, 
en nog anderen doorliepen alle afhankelijkheidsniveaus. Pieternelle Van der Lande 
werd in 1751 bijvoorbeeld gearresteerd toen ze samen met een collega aan het drinken 
was met twee Hollanders in Het papenheester. Pieternelle woonde niet in dit huis, maar 
gaf wel toe dat ze kort voordien nog in Het Maekelaarsheester gewoond had, een ander 
bordeel. Toen Pieternelle vier jaar later na een gevangenisstraf opnieuw opdook in de 
gerechtsboeken was er van bordelen en oneerlijke herbergen echter geen sprake meer. 
Toen was ze opgepakt aan het Minnewater, waar ze was om met een korporaal “sijne 
gouste te doen”.18  

De loopbanen van de prostituees die afhankelijker werden, verliepen heel wat 
gelijker. Het betrof bijna uitsluitend vrouwen die, zoals de zussen Macqué, eerst op 
straat of in oneerlijke herbergen werkten en nadien in gesloten bordelen. De zussen 
waren ingegaan op het voorstel van een Oostendse bordeelhoudster om voor haar te 
beginnen werken, maar de overstap kon net zo goed binnen Brugge zelf plaatsvinden.19 
Zo werkte Eugenia De Bleeckere eerst sporadisch in Het Zwaantje en De wereld uit, maar 
nam ze op een gegeven moment haar intrek in het laatste bordeel.20 Het is aannemelijk 
dat een dergelijke gang van zaken ook de levensloop van vele mobiele prostituees 
gekenmerkt had.   

Een mooi voorbeeld van een vrouw met een fluctuerende carrière ten slotte is 
Josepha Fonteijne. Zij werd in 1766 als twintigjarige voor het eerst gearresteerd. Toen 
bekende ze dat ze zich al twee tot drie jaar prostitueerde in enkele oneerlijke herbergen. 
In één van deze huizen, met name De trompet, had ze kort voor haar verhoor haar intrek 
genomen. Toen Josepha vier jaar later opnieuw vervolgd werd, was er veel veranderd. 
Niet alleen woonde ze niet langer in bij een werkgever, ze prostitueerde zich nu voor 
eigen rekening en bovendien baatte ze ook zelf een oneerlijke herberg uit. Naast haar 
 
                                                        
17 In totaal kon van 65 vrouwen op meerdere tijdstippen een type prostitutie vastgesteld worden. Bij 28 bleef 
dit type ongewijzigd, bij 37 was er een evolutie.  
18 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 641, 211, 1 juli 1751 en 642, 121, 10 december 1755. 
19 Zie de algemene inleiding.  
20 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen,, 32, 16 augustus 1759. 
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eigen prostitutie regelde ze nu vooral de prostitutie van andere vrouwen. Nog eens drie 
jaar later, in 1773, werkte Josepha niet langer als prostituee, maar wel nog steeds als 
bordeelhoudster.21  

Het onderscheid dat ik in deze paragraaf heb gemaakt, geeft een eerste indicatie van 
de verschillende plaatsen die prostituees konden innemen in het continuüm tussen 
afhankelijkheid en zelfstandigheid. Er bleek reeds een grote diversiteit: prostituees 
konden zowel in dienstverband werken als in meer of mindere mate zelfstandig 
opereren. Om het beeld van de prostituee als slachtoffer of zelfstandige onderneemster 
werkelijk te bestuderen, is evenwel kwalitatief diepte-onderzoek nodig. In de volgende 
paragrafen komt dit aan bod. Eerst analyseer ik het negatieve extreem van uitbuiting.  

7 .2  Uitingen van het negatieve extreem: gedwongen 
prostitutie en uitbuiting 

In dit onderdeel onderzoek ik uitingen van gedwongen prostitutie en uitbuiting. Dwang 
kwam voor op verschillende momenten in de loopbaan, maar de mate waarin het zich 
manifesteerde kon enorm variëren. In de literatuur is vooral aandacht besteed aan 
gedwongen rekruteringen,22 maar ik bespreek ook andere voorbeelden van fysiek en 
psychologisch geweld: opsluiting, schuldslavernij, vrouwenhandel en het afdanken van 
een “opgebruikte hoer”. Tot slot besteed ik ook even aandacht aan de morele grenzen 
die gangbaar waren in de sector zelf.  

7 .2.1  Rekrutering onder dwang 

Wanneer meisjes onder dwang gerekruteerd waren, betekent dit doorgaans dat zij met 
een vals voorwendsel een bordeel waren binnengelokt en onder dreiging of toepassing 
van fysiek of psychologisch geweld gedwongen werden om seks te hebben met klanten. 
In de historiografie zijn talrijke voorbeelden te vinden van zwangere dienstmeiden die 
nergens anders heen konden, van jonge meisjes die verleid waren door pooiers en na 

 
                                                        
21 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 1766, 23 juni 1766; RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 
197-198, 17 mei 1770; SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 9a, 25 juli 1773. 
22 Zie bv. J. Monballyu en N. Heeren, “Prostitutie en vrouwenhandel in de nieuwe tijd”, in Devolder (K.). Van 
badhuis tot eroscentrum : prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeuwen tot heden, Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 1995, 44-45. 
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een paar romantische afspraakjes gedwongen waren om seks te hebben met andere 
mannen, en van meisjes die nietsvermoedend een bordeel waren binnengelokt als 
dienstmeid.23 In de Brugse juridische bronnen zijn vooral voorbeelden van het laatste te 
vinden.  

Het meest brutale of schrijnende voorbeeld betreft een jong Gents meisje dat in het 
gezelschap van Jan Carlier – haar latere bordeelhouder – naar Brugge was gereisd. Het 
relaas van het meisje zelf ontbreekt, maar de getuigenverklaringen van de buren 
bevatten heel wat onthutsende zaken. Zo zou het meisje pas nadat ze gearriveerd was 
van haar madam vernomen hebben dat ze “geene heure en soude gewonnen hebben 
ende in tegendeel eenen schellinck daegs voor haere taefelkosten soude hebben moeten 
geven t’gonne sij gemaeckelijck (…) soude verwonnen hebben met voor plaisir te 
dienen”. Diezelfde avond nog was de Gentse in een kamer geroepen bij een paar mannen 
en werd ze “aengeport om hun in alles te voldoen”. Het meisje dat “absolutelijck met 
hun geene gemeens willende hebben” liep weg, maar werd onderschept door de madam 
die haar toen “hadde geslaegen ende gesmeten soodanigh dat sij met alle moeijte uyt 
haere handen was geraeckt”. Het meisje slaagde er in buiten te geraken en had het geluk 
dat de buren haar te hulp schoten. De buurman, zo vertelde hij aan het gerecht, was 
gaan kijken wat er gaande was toen hij “een drouf gekrijsch ende geklag” hoorde. Hij 
had “een jonck vrauwmensch” gevonden die hem smeekte bij hem te mogen 
binnengaan en hem vroeg “haer te willen loochenen in het geval iemant van het huys 
van Carlier naer haer soude komen vraegen”.24  

In het algemeen zijn er niet veel zaken waarin fysiek geweld bij een rekrutering ter 
sprake komt, maar andere dwangmiddelen kwamen wel vaker voor. Zo waren er 
meerdere vrouwen die zeiden dat ze opgesloten waren in een kamer met klanten. Anna 
Daeghelet verklaarde dat ze met Isabelle Moerman, een koppelaarster, was meegegaan 
naar een oneerlijk huis en dat Isabelle “op de boven camer de deure toesloot” waardoor 
zij “uijt de selve camer niet connende vlughten”. Isabelle zou haar toen gezegd hebben 
“gaet maer bij dien met de swarte veste ende doet het maer” en zo, verklaarde Anna, 
heeft ze “haer maeghdom verlooren”.25  

Uit een laatste voorbeeld blijkt dat bordeelhouders ook psychologische 
drukkingsmiddelen gebruikten om meisjes te rekruteren. Anne Marie Cootens diende 
klacht in tegen Marie Callens omdat deze haar tot prostitutie had gedwongen. Anne 

 
                                                        
23 Zie bv. R. Trumbach, Sex and the gender revolution. Volume 1: heterosexuality and the third gender in enlightenment 
London, Chicago, University of Chicago press, 1998, 145; L. Van de Pol en E. Kuijpers, “Poor women’s migration 
to the city. The attraction of Amsterdam health care and social assistance in early modern times”, in Journal of 
urban history, 32, 1, 54. 
24 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 713, 7, 7-9, 29 juli 1778 (verklaring Joanne Bergeman). 
25 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 200, 1 juni 1770 (Confrontatie Anna Daeghelet en Isabelle 
Moerman). 
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Marie was bij Callens ingetrokken in afwachting van het vinden van een goede 
dienstplaats. Toen ze na een paar dagen nog steeds geen job gevonden had, zag ze zich 
genoodzaakt om wat kleren te verkopen. Op dat moment had haar hospita “siende de 
noodt” haar kleren gegeven en haar “gedwonghen om te gaen in haere kamers bij het 
mannenvolck het welk aldaer qwamp drincken, waer door sij tot ontucht gebraght is 
geweest”.26  

7 .2.2  Psychologische onderwerping,  geweld en opsluiting 

Dat Anne Marie klacht indiende tegen de koppelaarster toont aan dat zij weerbaar was. 
Ze bleef dan wel een paar maanden bij Callens werken, ze slaagde er uiteindelijk in om 
deze te doen boeten. Callens werd tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordeeld. Er 
waren echter vrouwen die Callens veel meer in haar macht had gehad, maar niet deze 
weerbaarheid hadden. Toen Anne Marie klacht indiende, informeerde ze het gerecht 
ook over hoe Callens haar collega Brigitte Vertonge onder de knoet hield. Brigitte is in 
de vorige hoofdstukken reeds ter sprake gekomen omdat ze de jongste was van alle 
prostituees en omdat ze een erg ongelukkige jeugd had gehad. Toen Brigitte bij Callens 
werkte, was ze 23 jaar.27 Anne Marie verklaarde dat Brigitte er een kind “betrapt” had en 
dat Callens haar dwong om “langhst de straeten te loopen om gelt te winnen” en daarna 
“haer dede geven al het gelt dat sij ontfanghen hadde, soo verre dat sij haer niet 
genoech en liet om haer kint broodt te geven”.28 Daarop werd Brigitte ook verhoord. Ze 
bevestigde dat ze “gedwonghen is geweest, s'avont uijt te gaen om mannenvolck te 
soecken ende haer te laeten gebruijcken om gelt te winnen ende dat sij thuijs komende 
t'elckens gedwonghen is geweest een deel van het gelt aen haert te geven, soo verre dat 
sij dickmaels sonder eten heeft moeten slaepen gaen.”29 Callens had Brigittte niet “ten 
val” gebracht, maar ze was er wel in geslaagd om haar aan zich te onderwerpen.  

Callens was niet de enige die in iets dergelijks slaagde. Catharine Trigaler legde erg 
belastende verklaringen af over Louis Stevens, haar bordeelhouder. Catharine werkte 
wellicht reeds als prostituee voor ze bij Stevens belandde, maar dit neemt niet weg dat 
hij haar tot prostitutie dwong op een manier die sterk gelijkend was aan de tactiek van 
Isabelle Moerman. Catharine zei “dat den eersten dagh dat sij t’sijnen huyse is 
gecommen des avonts aldaer sijn gecommen twee heeren de gonne hebben gevraeght 
om haer te spreken ende sij niet hebbende willen met de twee heeren in de caemer 
alleene blijven, dat hij haer daer met geweldt ingestooken heft ende de sleutel 
 
                                                        
26 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 4 en 35-37, 7 juni 1777. 
27 Zie in Hoofdstuk 5 paragraaf 5.3.2 en in Hoofdstuk 6 paragraaf 6.2.1. 
28 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 4 en 35-37, 7 juni 1777. 
29 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1777, 10 juni 1777. 
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afgetrocken.” Uit deze rechtszaak bleek daarnaast ook dat Stevens verschillende keren 
zelf “met haer vleeschelijck te doen heeft gehadt”, dat hij een brief aan Catharine’s 
moeder had laten schrijven waarin stond dat ze in Brugge “in eenen goeden dienst was”, 
en dat hij haar verplicht had om bij een eventuele arrestatie te zeggen dat ze de nicht 
van zijn eerste vrouw was, hetgeen ze aanvankelijk ook gedaan had. Dat ze hem 
uiteindelijk toch aan de galg praatte heeft wellicht te maken met de lange duur van haar 
voorhechtenis. In de twee maanden dat ze in de gevangenis zat, kan haar schrik 
afgenomen zijn. Catharine moest ten slotte ook “alle het gonne sij gewonnen heeft” aan 
hem afgeven. Het laatste bekende Stevens, maar hij voegde er aan toe dat hij met dit 
geld kleren voor haar kocht.30 Stevens had Catharine dus stevig in zijn greep. Haar 
arrestatie is wellicht haar redding geweest.  

Voor Marie Le Boeuf schijnt het laatste alleszins van toepassing geweest te zijn. Ze 
verklaarde dat ze “haer vrijwilliglijck ende sonder eenige aenstoockinge ofte praeminge 
van de gone van den huyse haer heeft geprostitueert aen drye manspersoonen, dog 
seght dat sij daer over eenen inkeer krijgende van voorleden sondag meijnde weg te 
loopen, maer dat sij door het dienstmeissen van den huijse wiert gaede geslagen ende 
alleenelijck tot omtrent de voordeure niet en vermoghte te komen, ende dat sij voorsag 
uyt dito huys noijt te konnen geraecken, ten sij dat haeren vaeder haer daer is komen 
uytlighten”. Marie werd – wellicht op verzoek van haar ouders – gearresteerd en na een 
scherpe vermaning opnieuw aan hen toevertrouwd.31  

Familieleden boden echter niet altijd een uitweg. Een van de prostituees getuigde dat 
haar madam haar collega verborgen hield voor haar tante: “dat dien Joanne alhier 
binnen dese stadt een moeije heeft dewelcke in dien tijdt naer haer nighte is commen 
vraeghen ende dat de vrauwe van den selven van Maele de selve Joanne aldan op eene 
caemer hebbende gesloten, voor antwoorde gaf dat sij reets vertrocken was naer 
Mechelen.” De gedaagde verklaarde bovendien dat dit meisje “soodanigh was cort 
gehouden dat sij uyt den huyse nauwelijx conde gaen.”32  

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat sommige prostituees compleet afhankelijk 
geworden waren van hun hoerenwaard, ook als zij aanvankelijk niet tot prostitutie 
gedwongen waren geweest. Met vrouwen die opgesloten werden en vrouwen die 
verplicht werden om hun volledige verdiensten af te staan, is het correct om het woord 
“slavernij” in de mond te nemen. Brigitte, Catharine, Marie en Joanne waren niet vrij. Ze 
werden onder dwang in de sekssector vastgehouden. Ze waren niet de enigen. In het 
algemeen werden er dan wel weinig vrouwen gevonden die fysiek opgesloten werden, 
bordeelhouders en hoerenwaarden hadden hun manieren om personeel aan zich te 

 
                                                        
30 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 7, 9 april 1770. 
31 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 9-10, folio 10, 19 januari 1787. 
32 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, 4, 20 december 1769 (Joanne Vanderlinde). 
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binden. Vaak werd een systeem van schuldopstapeling of schuldslavernij gebruikt. 
Wellicht was het ook in sommige van de net beschreven voorbeelden van toepassing. Zo 
had Marie Le Boeuf bij haar aankomst in het bordeel een witte jas, een blauwe hoed en 
een rok gekregen en moest ze daar iedere week één kroon voor betalen.33  

7 .2.3  Schuldslavernij  

Schuldslavernij of debt bondage is wereldwijd en doorheen de hele geschiedenis een veel 
gebruikte praktijk in de prostitutiesector. In sommige culturen werden meisjes verkocht 
als seksslaaf en konden ze zich enkel uitkopen als ze de koopsom neerleggen.34 In 
vroegmodern Brugge was dit niet zo. Het ging eerder om een systeem van 
schuldopstapeling, maar de gevolgen waren gelijkaardig. Wie schulden had bij haar 
bordeelhouder kon het bordeel niet verlaten zonder het verschuldigde bedrag te 
betalen. Schulden werden echter snel gemaakt en dus was het vaak makkelijker om ze 
op te stapelen dan om ze terug te betalen. Het voorbeeld van Marie Le Boeuf 
demonstreerde dit reeds. Een beginnend meisje maakte bijna sowieso schulden voor de 
aankoop van kledij. Meer zelfs, het eerder beschreven voorbeeld van Anne Marie 
Cootens toont aan dat bordeelhouders soms kledij kochten voor meisjes zodat ze hen 
nadien konden verplichten dit via prostitutie terug te betalen. Ook de bordeelhouder 
Carel De Clercq probeerde deze rekruteringstactiek toe te passen. Hij had aan een arm 
buurmeisje geld gegeven zodat ze schoenen zou kunnen kopen, maar de moeder van het 
meisje sloeg alarm en zijn plan ging niet door.35  

De praktijken in Brugge waren identiek aan deze in de grootsteden. Ook voor Londen, 
Parijs en Amsterdam werd het belang van schuldopstapeling vastgesteld. “Un seul mot 
peut résumer la façon dont les filles sont tenues”, schreef Benabou, “l’endettement”.36 In 
Nantes en Bristol vond Pluskota dan weer weinig bewijs voor een praktijk van 
schuldslavernij. Ze verklaarde dit door de beperkte omvang van de steden en stelde dat 
de bordeeleconomie in grootsteden beter ontwikkeld was.37 De bevindingen voor Brugge 
weerleggen die hypothese. Brugge was niet alleen kleiner dan Nantes en Bristol, 
schuldslavernij werd er zeker niet minder toegepast dan in de grootsteden. Integendeel, 
de praktijk demonstreert opnieuw dat de Brugse prostitutiesector naar achttiende 
eeuwse normen enorm “professioneel” georganiseerd was.  
 
                                                        
33 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 9-10, folio 10, 19 januari 1787. 
34 R. Frances, “Working and living conditions”, in Selling sex in the city. A global history of prostitution, 1600s-2000s, 
Leiden, Brill, 2017, 678-679. 
35 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 9, 13-16, 23 september 1783. 
36 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin, 1987, 
223. 
37 M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, 52. 
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Schulden werden niet alleen gemaakt voor kledij, maar bijvoorbeeld ook voor 
medische behandelingen en kraamkosten. Toen Marie Magdalena Smidt syfilis kreeg en 
ze niet meer kon werken, vroeg ze bijvoorbeeld aan haar hoerenwaard of ze het huis 
mocht verlaten. De man koos er echter voor om haar te laten verzorgen en om haar, in 
afwachting van haar genezing, te laten werken als dienstmeid.38 Joanne Coenraet had 
dan weer grote schulden gemaakt omdat ze na haar bevalling wat complicaties had 
gehad.39 Bij dergelijke kosten ging het vaak om veel geld en daarom waren het voor de 
meest gewiekste bordeelhouders uitgelezen kansen om de prostituees aan zich te 
binden.  

De meerderheid van de schuldenbergen van prostituees was echter het gevolg van 
gewone tafelkosten en  het verbruik van alcohol. Er bestonden twee soorten 
kostregeling in bordelen. Ofwel stonden de prostituees een deel van hun verdiensten – 
gewoonlijk de helft – af aan de bordeelhouder(s), ofwel hielden ze zelf wat ze 
verdienden en betaalden ze vaste tafelkosten. Het laatste systeem – de kostgeldregeling 
– kwam het vaakste voor.40 Soms waren de arbeidscontracten echte wurgcontracten. 
Vooral de kostgeldregeling kon slecht uitdraaien. Buiten de prostitutiesector gold 
hetzelfde systeem, maar de bedragen die in bordelen gevraagd werden, waren soms erg 
hoog. Clara Van den Brugge moest bijvoorbeeld twee kronen per week betalen, dat is 
evenveel als een ongeschoolde man verdiende op tien werkdagen.41 Marianne Stiers die 
de helft van dit bedrag moest betalen beklaagde zich erover dat ze minder geld 
verdiende dan ze moest afdragen. Ze zag immers amper klanten. Bovendien moest ze 
ook de wijn die ze dronk tijdens haar werk betalen. Op deze manier was het volgens 
haar onmogelijk om het bordeel te kunnen verlaten.42 

Wie schulden had, kon weinig kanten op. Als men niet werd gade geslagen kon men 
proberen weglopen, maar achtervolging dreigde. De seksindustrie was een relatief 
kleine wereld. Als iemand elders aan de slag ging, was het gemakkelijk om dat te 
achterhalen. In de kamer van Marie Josephe Cos werden twee brieven van een Brusselse 
vrouw – wellicht haar voormalige waardin43 – aangetroffen. De vrouw eiste dat Marie 
Josephe haar schulden zou vereffenen en dreigde ermee dat “als gij mijn geen lowy 
afsendt, ick sal woesdaege tot Brugge sijn”. Zelfs als ze dit deed zijn de gevolgen voor 

 
                                                        
38 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 721, 9, 39-40, 15 september 1786. 
39 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 10, 18-21, 24 oktober 1783. 
40 Zie ter vb. de verklaring van Pieter Aerts hierover: RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 194-195, 15 
maart 1758. Zie i.v.m. deze regelingen ook: L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en 
achtiende eeuw, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996, 298. In Amsterdam waren de regelingen identiek. 
41 RAB, FSB, TBO 119, Tychten,, cahier 1, folio 17-18, 6/2/1787. 
42 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 6, 29-30, 6/10/1789. 
43 De schulden waren voor logement en voor twee handschoenen. Marie Josephe was in Brussel zeker al actief 
als prostituee, want ze staat in het Brusselse prostitutieregister in 1781. Dat is twee jaar voor haar arrestatie in 
Brugge.  
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Marie Josephe aanzienlijk geweest want het bemoeilijkte een terugkeer naar haar 
geboortestad. Dit staat ook in een van de brieven vermeld. De madam waarschuwde 
Marie Josephe dat ze “niet” moest “over te komen in Brussel sonder alles betaelt te 
hebben”.44   

Eén soort schulden heb ik nog niet besproken: de reiskosten. De mobiliteit van de 
prostituees had een prijskaartje. Wie vanuit Gent of Brussel naar Brugge gekomen was, 
diende daar een stevig bedrag voor neer te tellen. Albertine Noncle moest bovenop de 
twaalf schellingen die ze per week moest betalen voor haar tafelkosten bijvoorbeeld ook 
nog eens 24 schellingen betalen voor “les fraix de voyage”. Omgerekend naar daglonen 
betekent dit dat Albertine voor haar tafelkosten zeven daglonen van een ongeschoolde 
mannelijke arbeider per week moest betalen en voor haar reis van Brussel naar Brugge 
nog eens veertien dergelijke daglonen.45  

De reiskosten zijn een aparte categorie omdat bordeelhouders die in andere steden 
meisjes ronselden dit vaak deden onder het mom dat ze hun schulden bij hen 
makkelijker zouden kunnen afbetalen. Marie De Faït gaf aan dat ze naar Brugge was 
gekomen omdat ze in Brussel een schuld van veertien courant (negentien daglonen) 
had, een bedrag dat ze daar onmogelijk kon inlossen omdat er te weinig klanten 
waren.46 Haar schuld werd gelost door haar nieuwe hoerenwaard. Op die manier werd 
de man ook meteen haar nieuwe schuldeiser en machthebber. De reis zelf kon de 
schuldenberg van de prostituees echter verhogen. Bovendien konden meisjes die van 
het ene bordeel naar het andere gingen de speelbal van de bordeelhouders worden. 
Marie Roselie Duhamel verklaarde dat haar eerste bordeeloverstap kosteloos was 
geweest, maar dat er toen ze nadien doorgegeven werd opeens vijf en een halve kroon 
(25 daglonen) voor haar betaald werd.47  

 
                                                        
44 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 3, 8-9, 19 maart 1783. 
45 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 199-200, 10 maart 1758. 1 schelling was 7 stuiver en een type-
dagloon bedroeg 12 stuiver. Zie: K. Lemmens, “Rekenmunt en courant geld”, in Jaarboek van het Europees 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, (1998), 38; C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historische en 
sociaal-economische synthese, 14de-20ste eeuw.”, in Devos (I.) en Lambrecht (T.). Bevolking, voeding en 
levensstandaard in het verleden. Verzamelde studies van Prof. dr. Chris Vandenbroeke, Gent, Academia Press, 2004, 
169. 
46 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 19-20, 6 februari 1787. 14 courant was 12 gulden wisselgeld of 240 stuiver. 
In 1787 was dit gelijk aan 19 daglonen van een ongeschoolde mannelijke arbeider want een arbeider verdiende 
op dat moment 12,5 stuiver per dag. K. Lemmens, “Rekenmunt en courant geld”; C. Vandenbroeke, 
“Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische synthese”, 169. 
47 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 4, 19-21, 7 juli 1789. 1 kroon was 56 stuiver. In 1770 was dit gelijk aan 25 
daglonen want een arbeider verdiende toen 12 stuiver per dag. K. Lemmens, “Rekenmunt en courant geld”, 26; 
C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische synthese”, 169. 
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7 .2.4  Vrouwenhandel 

De praktijk van trafficking of vrouwenhandel is amper bestudeerd voor de periode vóór 
de morele paniek rond de white slave trade in de negentiende eeuw.48 Dit demonstreert 
onder meer dat de studie van prostitutie vooral gericht is op externe commotie of wat 
het beroep teweegbracht in vooraanstaandere delen van de maatschappij en niet zozeer 
op de praktijken zelf. De Brugse bronnen tonen immers aan dat “vrouwenhandel” geen 
modern fenomeen is, maar dat het reeds bestond voor de industrialisering en de 
globalisering. Zoals in Hoofdstuk 4 reeds aangegeven werd, was een groot deel van de 
mobiele prostituees in Brugge beland via prostitutienetwerken.  

De meisjes kwamen vanuit de meest nabij gelegen steden in de Zuidelijke 
Nederlanden. De organisatie van de netwerken was in handen van de bordeelhouders. 
Vaak onderhielden ze correspondentie met uitbaters van bordelen in andere steden en 
op die manier ruilden en verhandelden ze prostituees. Naast uitwisselingen via 
correspondentie waren er ook bordeelhouders die meisjes gingen “scouten” in andere 
steden. Zo trok Jan De Met af en toe naar Brussel om meisjes te zoeken en deed Ignatius 
Hoste hetzelfde in Gent.49 Ook Jan Carlier – de man die het Gentse meisje wijsmaakte dat 
hij ze als dienstmeid zou tewerkstellen – opereerde onder andere op deze manier.50    

De vrouwen konden op verschillende manieren van de ene naar de andere stad 
reizen. Sommigen – zoals het meisje uit het laatste voorbeeld – werden meteen 
meegenomen door de bordeelhouder in kwestie. Anderen – en zeker zij waarover 
gecorrespondeerd werd – werden eerst “besproken” en pas later overgebracht. Het 
laatste kon zelfstandig gebeuren, maar ook onder begeleiding van de voorgaande of 
toekomstige bordeelhouder of van gespecialiseerde trafikanten. Zo arriveerde 
Philippina Deijnoot bijvoorbeeld zelfstandig met het adres van Jan Carlier op zak terwijl 
Marie De Faït naar Brugge was gebracht door haar Brusselse waardin en Jean De Met 
met zijn koets weleens meisjes ophaalde in Brussel.51 Vaak werden verschillende meisjes 
tegelijk getransporteerd. Toen Albertine Noncle gearresteerd werd aan de trekschuit 

 
                                                        
48 M.D. Wyers, “Coercion and voluntarism in sex work”, in Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van 
Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 2017, 
778-783. E. Van Nederveen Meerkerk, M. Rodríguez García, en L. Heerma van Voss, “Sex sold in world cities: 
1600s-2000s: some conclusions to the project”, in Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van 
Nederveen Meerkerk (E.), ed. Selling sex in the city. A global history of prostitution, 1600s-2000s, Leiden, Brill, 2017, 
865. 
49 Voor de info over Jan De Met, zie het verhoor van Josephine Jardaux: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 11-
12, 5 november 1785. Voor Ignatius Hoste, zie Joanna Heye: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 1, 27-28, 9 februari 
1776. 
50 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 6, 11-17, 1 juli 1778. 
51 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 1-5, 12 augustus 1778 (Philippina Deijnoot); Tychten, 656, 1, 19-20, 6 
februari 1787 (Marie De Faït); Tychten, 654, 11, 11-12, 5 november 1785 (De Met in zaak Jardaux). 
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was zij niet alleen in het gezelschap van haar madam, maar ook van twee andere meisjes 
uit hetzelfde bordeel. Ze waren op weg naar Sluis.52   

De vrouwen gingen van bordeel naar bordeel omdat het belangrijk was om de klanten 
afwisseling te bezorgen. Marie Roselie Duhamel vertelde de schepenen dat ze na drie 
weken moest verkassen naar een ander huis omdat de klanten volgens haar 
bordeelhouder “uijtterlijck maer 2 a 3 mael eene ende het selvde meisjen en 
gebruijckten”.53 Al bleven de vrouwen die succes hadden langer en al vonden er ook 
wissels plaats binnen de stad zelf, het spreekt vanzelf dat de prostituees zich op deze 
manier nergens konden settelen. Mobiele prostituees waren altijd en overal 
vreemdelingen. Ze hadden geen sociale netwerken buiten de sector. De schuld die ze 
meedroegen, bepaalde in welke mate ze afhankelijk waren van hun bordeelhouder en de 
speelbal werden van koppelaars die onderling hun reisroutes bedisselden. Sommige 
prostituees hadden al lange trajecten afgelegd toen ze in Brugge arriveerden en lijken er 
onverschillig door geworden te zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Louise Damoiseau, een 
Frans weesmeisje dat reeds in Caen, Rijsel, Oostende, Duinkerke, Gent en nog andere 
steden gewoond had.54 

7 .2.5  Afgedankt 

Op een gegeven moment moeten meisjes zoals Louise Damoiseau “opgebruikt” geweest 
zijn: te oud om nog mee te draaien in de seksindustrie of besmet met “venus quaelen”. 
Over wat er op dat moment met hen gebeurde, is weinig geweten. Van de historici die 
vroegmoderne prostitutie bestudeerden, besteedt enkel Benabou er aandacht aan. 
Volgens haar werden dergelijke vrouwen zonder meer ontslagen.55 In de Brugse 
bronnen is inderdaad zo’n ontslag gevonden. Anna Lagnier was “weg gesonden” uit het 
Oranje boomken omdat ze met haar “bedorvendheyt (…) ider een besmette”. Voor Anna 
veranderde haar ontslag wellicht weinig want ze nam gewoon haar intrek in een ander 
bordeel.56 Al is de kans dat dit bordeel van een lager allooi was natuurlijk reëel. Het is 
mogelijk dat vrouwen die niet meer genoeg aan de bak kwamen zo lang mogelijk 
doorgegeven werden aan andere bordeelhouders, maar dat hun waarde daalde en dus 
ook dat de klasse van hun werkplaats geleidelijk afnam. Het is ook mogelijk dat 
afgedankte bordeelprostituees op zelfstandige basis, maar tegen steeds lagere prijzen, 
verder werkten. Voorbeelden die een dergelijke levensloop illustreren zijn er niet, maar 

 
                                                        
52 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 154-156, 6 maart 1758. 
53 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 4, 20, 7 juli 1789.  
54 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 9-10, 5 november 1785. 
55 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 225. 
56 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 8, 16-20, 5 oktober 1784. 
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er zijn wel levenslopen waarvoor het zou kunnen gelden. Brigitte Vertonge die in 1777 
in het bordeel van Marie Callens woonde en door haar uitgebuit werd, werkte in 1785 en 
1788 nog steeds als prostituee. Brigitte werd in die jaren vervolgd omwille van 
dronkenschap en een gevecht, maar haar werk kwam ook kort ter sprake. Ze werkte 
waarschijnlijk tegen een laag bedrag op straat of in oneerlijke herbergen, en eerder 
sporadisch dan dagelijks. In 1785 verklaarde Brigitte dat het weleens gebeurd was, maar 
dat ze met spellewerken meer kon verdienen.57   

7 .2.6  Morele codes 

Uit de in dit onderdeel besproken voorbeelden blijkt dat dwang zeldzaam was bij de 
start als prostituee, maar dat het wel toenam nadien. De voorbeelden over gedwongen 
rekruteringen zijn dan wel het uitgebreidst beschreven, dit komt doordat ze in de 
bronnen het best gedocumenteerd zijn. De gegeven voorbeelden zijn nagenoeg de enige 
die getuigen over dwang terwijl voor de overige fenomenen het omgekeerde geldt. Er 
zijn veel voorbeelden gevonden van schuldopstapeling of prostitutienetwerken, maar 
de bronnen bevatten er weinig gedetailleerde informatie over. Dat de 
rekruteringspraktijken anders gedocumenteerd werden dan de overige uitingen van 
dwang is geen toeval. Het is te verklaren door het maatschappelijke onderscheid dat 
gemaakt werd tussen “eerlijke” en “oneerlijke vrouwen”, een onderscheid waar Van de 
Pol terecht de aandacht op gevestigd heeft.58 Voor de schepenen was het cruciaal, maar 
dit was niet enkel voor hen zo. De norm werd ook binnen de sector gedeeld en het is 
vooral dit gegeven dat verklaart waarom dwang zelden voorkwam bij de rekrutering 
van meisjes, maar wel toegepast werd nadien.59  

De bordeelhoudster Catherine Macqué illustreert hoe ingewikkeld de ethische code 
in de sector was en hoe complex de relatie tussen dwang en prostitutie. Macqué was de 
vrouw die het meisje opgesloten had dat door haar tante gezocht werd en ze was ook de 
vrouw die het bordeel uitbaatte waar Anna Daeghelet haar maagdelijkheid verloren had. 
Macqué lijkt dus een waardin geweest te zijn die er niet voor terugschrok om dwang te 
gebruiken. Met het laatste feit had ze echter niks te maken, integendeel, ze 
veroordeelde het sterk. Anna was in het bordeel beland in het gezelschap van Isabelle 
Moerman, de koppelaarster die haar “misleid” had. Toen Macqué vernam wat er 
gebeurd was, was ze furieus. Ze verweet Moerman dat ze “nogh soude gebrandt hebben 
om haer Anna Dagelet eerst misleedt te hebben ende d’oorsaecke geweest te sijn dat sij 

 
                                                        
57 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 7, 6-7, 28 juli 1785; Tychten, 657, 5, 11-12, 23 april 1788. 
58 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 67-98. 
59 Zie over het belang hiervan ook: L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 85. 
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haer maeghdom verlooren hadde ende indien sij dit geweten hadde te vooren dat sij (…)  
haer noijt thaeren huijse en soude willen aenveert hebben.”60 Macqué had dit duidelijk 
niet zomaar tegen de schepenen gezegd om zichzelf goed te praten want Moerman 
bekende dat dit privégesprek had plaatsgevonden. Veeleer dan dat Macqué twee maten 
en gewichten hanteerde, illustreert dit voorbeeld dat er een fundamenteel verschil was 
tussen “eerlijke” meisjes hun goede reputatie ontnemen en “oneerlijke” meisjes 
verplichten hun zakelijke overeenkomst na te komen. De tweedeling wordt 
weerspiegeld in de gerechtelijke aanpak van prostitutie, alsook in het weerwoord van de 
beschuldigden. Isabelle Moerman had ter haar verdediging nog geopperd dat Anna ook 
voordien al in oneerlijke herbergen kwam, maar het mocht niet baten. Ze werd tot het 
spinhuis veroordeeld, terwijl Macqué ervan af kwam met een vermaning.61  

7 .2.7  Het profiel  van de gedwongen en uitgebuite prostituees 

Uit mijn analyse is gebleken dat het risico op dwang en uitbuiting groter was voor 
vrouwen die al iets van ervaring hadden. Bij de rekrutering kwam dwang en uitbuiting 
immers niet veel voor, maar eens meisjes in dienst waren gebruikten bordeelhouders 
wel psychologische drukkingsmiddelen en schuldslavernijsystemen. De “eerlijke” 
meisjes die wél tegen hun wil in een bordeel belandden, beantwoorden echter zonder 
uitzondering aan het stereotiepe beeld van de “kwetsbare prostituee”. Het dienstmeisje 
in het bordeel van Carlier was “een jonck vrauwmensch” die weggehaald was uit haar 
vertrouwde omgeving. Anna Daeghelet, het meisje dat bij haar eerste keer opgesloten 
was geweest, was amper zestien jaar en vaderloos. En de achtergrond van de door 
armoede getroffen Anne Marie Cootens ten slotte heb ik in het vorige hoofdstuk 
beschreven om het triestige parcours van weesmeisjes in de prostitutie te illustreren.62 
Bordeelhouders en koppelaars kozen bewust voor meisjes die geen of weinig familie 
hadden omdat die hen minder last bezorgden.  

Indien meisjes bij hun rekrutering niet aan dit profiel beantwoordden, probeerden de 
bordeelhouders dit zelf te bewerkstelligen door hen er van te overtuigen om in een 
andere stad te gaan werken. Door hen van hun familie te verwijderen, konden de 
bordeelhouders hun macht over de prostituees gevoelig uitbreiden. Als de ouders niet 
op de hoogte waren van hun dochters’ activiteiten of niet wisten waar ze was, konden ze 
immers ook niet ingrijpen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gesloten bordelen 
nagenoeg uitsluitend bewoond werden door vreemde meisjes en wezen. De netwerken 
 
                                                        
60 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, folio 201, 1 juni 1770 (Confrontatie Anna Daeghelet en Isabelle 
Moerman). 
61 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, folio 202, 1 juni 1770. 
62 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2. 
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waren dus niet alleen gericht op “afwisseling” bezorgen aan de klanten, maar ook op de 
onderwerping van het personeel.  

Hoe het de vrouwen verging eens ze in zee gegaan waren met een organisator, was 
afhankelijk van verschillende factoren. Naast hun profiel moeten ook hun karakter en 
mentale weerbaarheid in overweging genomen worden. Uiteraard is het onmogelijk om 
dit onderwerp systematisch te bestuderen, maar het voorbeeld van Anne Marie Cootens 
toont wel aan dat zij ondanks haar kwetsbare achtergrond in het verzet kwam en dat ze 
haar slag thuis haalde. Geen familie hebben om op terug te vallen betekent dus niet 
noodzakelijk dat men weerloos was. De vrouwen die echt in uitzichtloze situaties 
belandden zoals Brigitte Vertonge hadden niet alleen een kwetsbaar demografisch 
profiel, ze waren mentaal ook gebroken.  

Besluitend kunnen we stellen dat prostitutie noch prostitutie in een gesloten bordeel 
een gevolg waren van “kwetsbaarheid”, maar dat gedwongen prostitutie en seksuele 
uitbuiting dat wel waren. Vele bordeelhouders en koppelaars probeerden de 
kwetsbaarheid van hun personeel te verhogen zodat ze hen onder de knoet konden 
houden en via systemen van schuldopstapeling en prostitutienetwerken aan zich 
konden binden. Het is dus duidelijk dat de arbeidspositie van prostituees danig kon 
verslechteren in de loop van hun carrière. Wie was weggetrokken uit haar vertrouwde 
omgeving en door de hoge graad van mobiliteit nergens een nieuwe thuis kon 
opbouwen, was kwetsbaar. Wanneer ze de “verhandelbare leeftijd” overschreden 
hadden, liepen deze vrouwen bovendien het risico om werkloos op straat te belandden. 
Voor een deel van de prostituees, gold het vertrouwde beeld van de uitgebuite 
seksslavin dus wel degelijk. Nuances moeten vooral gemaakt worden betreffende het 
begin van de uitbuitingspraktijken. Veralgemenen blijft evenwel onmogelijk. Terwijl 
sommige vrouwen weerloos lijken te zijn geweest, waren anderen dit duidelijk niet. 
Bovendien werden lang niet alle prostituees uitgebuit. In de volgende paragraaf wordt 
het positieve stereotiepe idee tegen het licht gehouden: dat van de eigengereide en 
succesvolle, zelfstandige prostituee.  

7 .3  Uitingen van het positieve extreem: de 
onafhankeli jke prostituees 

Het positieve extreem was zeldzamer dan het negatieve. Ik heb weliswaar 16% van de 
vrouwen in de groep van de zelfstandig opererende prostituees ingedeeld, dit slaat 
uitsluitend op hun arbeidsrelaties binnen het prostitutiewezen en niet op hun andere 
relaties en algemeen financiële situatie. Uit de rechtszaak van de thuisprostituee Anne 
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Marie Peeraert blijkt bijvoorbeeld dat ze geld ontving van de armendis en dat ze ook 
vaak aalmoezen kreeg. De zaak toont daarnaast ook aan dat Anne Marie in de eerste 
plaats vervolgd werd omwille van drankmisbruik. Haar prostitutieactiviteiten schijnen 
eerder bijkomstig te zijn geweest. De onderpastoor verklaarde over haar en haar 
compagnon dat ze “bijnaer dagelijckx alles verdrinckende het geene sij door ontught 
wonnen ofte door bedelinge van de goede kregen.”63 Voor de straatprostituee Marie 
Vrammont gold min of meer hetzelfde. Zij werd vervolgd na klachten van haar familie 
over haar “hoererije” en drankgebruik. Geld van de armendis ontving ze niet, maar ze 
werd wel op andere manieren geholpen. Toen haar echtgenoot vijf jaar tevoren als 
schipper naar Oost-Indië vertrokken was, had haar vader de twee kinderen in huis 
genomen.64 Een onafhankelijke positie in de prostitutiesector betekent met andere 
woorden niet dat men in het algemeen “onafhankelijk” was of dat het leven goed liep. 
Zelfstandige prostitutie was soms een kwestie van overleving of verslaving.   

Uiteraard heeft het gebrek aan positieve voorbeelden niet alleen met de realiteit te 
maken, maar ook met de vervolgingspraktijken. Ik heb er eerder reeds op gewezen dat 
vrouwen die geen schandaal veroorzaakten gemakkelijk onder de radar konden blijven. 
Het voorbeeld van Marianne Cortenbos demonstreerde dit goed. Marianne zou zonder 
de hardnekkige pogingen van haar vader om haar te traceren wellicht nooit opgepakt 
zijn.65 Ze was een “stille hoer”. Ze werkte van thuis uit, had weinig klanten en 
veroorzaakte weinig schandaal. In vergelijking met andere prostituees stond ze er goed 
voor. Terwijl de meeste van haar collega’s in een gedeelde bordeelkamer verbleven of 
bij hun ouders of vreemden huisden, woonde zij in een huis met drie woonruimtes, een 
gang en een zolder. Marianne gaf aan dat ze leefde van wat een paar “goede vrienden”, 
alias haar klanten, haar toestaken. Op het moment van haar verhoor was dit weliswaar 
niet meer zoveel, het is duidelijk dat er meer geweest was. Marianne verklaarde dat ze 
van één klant al jarenlang een kroon per week kreeg, maar dat er vroeger meerdere 
klanten waren. Zonder andere inkomsten was dit geen riant bedrag, maar het was wel 
een pak beter dan de doorsnee alleenstaande vrouw. Het was het equivalent van wat een 
ongeschoolde mannelijke arbeider verdiende.66 Veel moest Marianne bovendien niet 
doen om dit geld te krijgen want de klant was al enige tijd niet meer langsgekomen.  

Marianne opereerde dus volledig zelfstandig. Ze was niet van anderen afhankelijk om 
haar werk te organiseren of om in haar levensonderhoud te voorzien. Toch moet het 
opgemerkt worden dat ook vrouwen als Marianne voor sommige zaken afhankelijk 
bleven van anderen. Ze huurde een huis van een man die een decennium eerder 
 
                                                        
63 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 2, 1 en 27, 28 januari 1777. 
64 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 202-203, 18 augustus 1770. 
65 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.6.1 en Hoofdstuk 4, paragraaf 4.6. 
66 1 kroon was 56 stuiver. Dit was gelijk aan 4,7 daglonen. K. Lemmens, “Rekenmunt en courant geld”; C. 
Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische synthese”, 169. 
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werkzaam was geweest als bordeelhouder.67 Wellicht was niet iedere eigenaar bereid om 
een huis te verhuren dat voor prostitutiedoeleinden zou gebruikt worden. De 
belangrijkste conclusie uit het voorbeeld van Marianne is echter dat haar zelfstandige 
positie slechts een momentopname in haar leven was. Niet alleen was ze al 36 jaar toen 
ze gearresteerd werd en is het duidelijk dat haar financiële situatie met slechts één 
overblijvende vaste klant aan het keren was, ze was ook niet uit het niks in een gunstige 
zelfstandige positie beland. Marianne was al twaalf jaar actief en had in verschillende 
branches van de sector gewerkt. Ze was haar carrière begonnen in een bordeel in 
Brussel en had zich daar laten overtuigen om naar Brugge te komen. In haar eerste 
Brugse bordeel bleef ze echter niet lang want ze had al snel een vaste klant die voor 
haar een kamer huurde in een ander bordeel. Ze bleef zijn maintenee tot hij vier jaar 
later de rekening niet meer wilde betalen. Daarna ging ze terug naar een herberg waar 
er verschillende mannen kwamen en ook daar bleef ze vier jaar. Wellicht begon ze pas 
daarna als zelfstandige. In de dikke twee jaar die volgden, woonde ze op drie plaatsen. 
De man die één kroon per week betaalde kwam al die tijd, maar daarnaast waren er ook 
nog andere klanten. Wellicht had Marianne de brains en de looks om op te klimmen. Ze 
was van goede afkomst, kon schrijven en zal ook wel niet voor niks gemakkelijk vaste 
klanten gekregen hebben.68 

Wat Marianne’s carrière uitzonderlijk maakt is de lengte van de verschillende fases 
die ze beschrijft en de welstand die ze bereikt had op haar hoogtepunt, maar niet het 
parcours op zich. Het begin van de loopbaan is weliswaar niet voor iedere prostituee 
gedocumenteerd, het is mogelijk dat wie zelfstandig opereerde dit niet altijd gedaan 
had. Het aantal prostituees dat alleen en volledig op eigen houtje begon is wellicht 
kleiner dan het aantal dat er via-via inrolde. Ook als de eerste keer in de bronnen 
onbesproken blijft, zijn er soms zaken waaruit een zekere organisatie of betrokkenheid 
kan afgeleid worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Rosalie Le Clercq, de 
burgemeestersdochter die onder andere met de chirurgijn en de foerier van het 
regiment “libertinages” onderhield. Het is onduidelijk hoe Rosalie in de prostitutie 
terechtgekomen was, maar in haar verhaal is sprake van drie personen die daar een rol 
in kunnen gehad hebben: een Engelse jongeman onder wiens begeleiding ze van bij haar 
ouders in Londen naar Oostende gereisd was, een Oostendse man die haar onderdak 
gegeven had maar kort nadien in de gevangenis belandde, en een soldatendochter 
waarmee ze van Oostende naar Brugge gereisd was.69 Het voorbeeld van Rosalie roept 
dan wel vragen op, het bevestigt ook dat er bij de zelfstandige prostituees in het 

 
                                                        
67 Bij haar schulden staat vermeld dat ze nog pacht moest betalen aan Emmanuel Goemaere, een man die in 
1758 vervolgd werd als bordeelhouder: SAB, Oud archief, 192, Verluydboeken, 119-120, 25 maart 1758. 
68 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 29 februari 1768. 
69 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 1, 9-11, 15 januari 1784. 
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verleden andere personen betrokken waren geweest. Uit de levensloop van Josepha 
Fonteijne die ik hogerop al beschreef kan hetzelfde opgemaakt worden.70 

Het is gemakkelijk om het prostitutiebestaan van bordeelmadammen als Josepha 
over het hoofd te zien. De rechtszaken tegen dergelijke vrouwen focussen immers meer 
op de bordeelpraktijken dan op hun eigen prostitutie, maar het is aan te nemen dat de 
overgang van prostituee naar bordeelhoudster niet enkel bij Josepha geleidelijk 
verlopen was. In feite demonstreren de vrouwen die zowel als prostituee als 
bordeelhoudster werkten nog veel meer dan Marianne Cortenbos hoe onafhankelijk en 
eigengereid vrouwen in de seksindustrie konden opereren. Josepha was dan wel 
gehuwd, het is duidelijk dat zij het bordeel runde. Haar man werd hooguit ingeschakeld 
om prostituees te halen wanneer ze nodig waren.71  

Tussen de op alcohol gerichte prostitutie van Anne Marie Peeraert en Marie 
Vrammont en de florerende loopbanen van Marianne Cortenbos en Josepha Fonteijne 
bestonden er uiteraard nog heel wat andere realiteiten onder de zelfstandige 
prostituees. Het is niet omdat ze niet zo welgesteld of machtig waren als Marianne of 
Josepha dat deze prostituees naar achttiende eeuwse normen niet autonoom waren, 
maar op basis van de rechtszaken is het moeilijk om een uitspraak te doen over hun 
onafhankelijkheidsniveau. De dossiers van veel “gewone” onafhankelijke prostituees 
zijn kort of vermelden weinig noemenswaardige feiten. Zo weten we van Therese De 
Waele niet veel meer dan dat ze soldaten opzocht in de kazernes en de wachtposten, en 
weten we van Marie Valcke enkel dat ze thuis in bed betrapt was met een Hollandse 
schipper.72  

Concluderend kunnen we stellen dat zowel het extreem van dwang als dat van vrijheid 
voorkwam, maar dat beide extremen uitzonderlijk waren en dat ze zelden van 
toepassing waren op een volledige prostitutiecarrière. Zowel het negatieve als het 
positieve extreem bleek eerder typerend voor prostituees met ervaring dan voor 
beginnende meisjes. Bovendien is het aannemelijk dat de extremen ook minder golden 
voor prostituees die fin de carrière waren. Marianne Cortenbos had haar beste jaren al 
achter de rug en de schuldenlast van de prostituees die vast zaten in netwerken daalde 
wellicht met de jaren. In de volgende paragraaf ga ik in op de minder extreme 
realiteiten die het grootste deel van de prostitutiesector en de levenslopen kenmerkten.  

 
                                                        
70 Zie paragraaf 7.1.4. in dit hoofdstuk. 
71 Dit blijkt bv. uit de verklaring van Anna Daeghelet: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 21 
april 1770. 
72 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 21, 12 januari 1754; 644, 162-163, 18 april 1766 (Therese De 
Waele); RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 707, 223, 26 februari 1755 (Marie Valcke). 
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7 .4  De grote middenmoot:  vele grijswaarden 

In deze paragraaf breng ik de middenmoot van de prostituees in beeld: diegenen die niet 
uitsluitend door dwang of vrijheid gekenmerkt waren. De nadruk ligt op de tussengroep 
en de in dienst werkende prostituees. Ik besteed aandacht aan de volledige loopbaan 
van de prostituees en aan alle zaken die hun arbeidsrelaties met hun werkgevers en 
zakenpartners vormgaven: de rekrutering, de redenen om in dienst te werken, het 
bestaan van schulden en prostitutienetwerken, en het einde van de 
arbeidsovereenkomst.  

7 .4.1  Rekrutering bij  het begin van de loopbaan 

Terwijl ik bij de bespreking van het negatieve extreem gesteld heb dat gedwongen 
rekruteringen zeldzaam waren, heb ik bij de analyse van het positieve extreem 
opgemerkt dat weinig prostituees helemaal alleen en zelfstandig in het werk gestapt 
waren. Hoe waren deze vrouwen dan wel in het vak gerold en waarom kunnen we deze 
manieren niet afdoen als uitingen van dwang of vrijheid? Op deze vragen formuleer ik 
in dit onderdeel een antwoord. Ik argumenteer dat jonge prostituees lang niet altijd zo 
naïef waren als ze zich voordeden, dat meisjes vaak verleid werden door mooie en soms 
valse beloftes, en ten slotte dat de rol van vertrouwde personen die doorgaans niet met 
dwang geassocieerd worden in overweging moet genomen worden. De rol van 
organisatoren bij de rekrutering van een meisje was aanzienlijk, maar mag tegelijk niet 
overdreven worden. Volgens Sophie Carter die de representatie van prostitutie in 
Engeland bestudeerde, werd “the bawd” in iconografische bronnen “without exception” 
geportretteerd als “the sole agent of (the) initial fall”.73 Ik toon aan dat de werkelijkheid 
zelfs in Brugge – waar organisatoren een veel belangrijkere rol hadden dan in Engeland 
– een stuk complexer was.  

De il lusie van het naïeve meisje 

Net zoals bordeelhouders probeerden te beklemtonen dat ze geen “eerlijke” meisjes ten 
val gebracht hadden, probeerden prostituees te benadrukken dat ze onschuldig waren. 
In veel rechtszaken werden relazen van gedwongen rekruteringen gevonden, maar ze 
konden vaak doorprikt worden. Isabelle Boddin vertelde bijvoorbeeld dat ze met de 
toestemming van haar ouders naar Brugge was gekomen om een dienst te zoeken en 
 
                                                        
73 S. Carter, Purchasing power. Representing prostitution in eighteenth-century English popular print culture, 
Burlington, Ashgate, 2004, 111. 
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meteen aangenomen was in het Zwaantje. Dat het Zwaantje een oneerlijke herberg was, 
wist ze nog niet op dat moment. Ze realiseerde zich dat pas toen er de volgende dag 
“eenen hoop soldaeten sijn gekomen, met de welcke de vrauwe haer belast heeft naer 
boven te gaen het gonne sij heeft geweijgert soo lange tijd als sij konde, maer dat de 
vrauwe haer gedeurigh geslaegen heeft, tot dies sij daer aen heeft moeten volkommen, 
ende dat sij aldus is misleyt geraekt.” Van toen af heeft ze zich “moeten laeten 
gebruijcken van alle die wilden, alhoewel tegen haeren danck, mits sij soo wel van de 
vrauwe als van de soldaeten geslaegen wiert tot dies sij hunnen wille volbraght.” De 
schepenen geloofden Isabelle niet en ze leverden haar uit aan het Brugse Vrije van waar 
ze afkomstig was. Toen ze door de schepenen van het Vrije ondervraagd werd, bekende 
Isabelle dat ze gelogen had. Ze was vier jaar tevoren weggelopen van huis en werkte al 
twee jaar als prostituee.74 Uiteraard is het niet uitgesloten dat er een grond van 
waarheid in Isabelle’s relaas zat. Het is mogelijk dat ze iets dergelijks had meegemaakt 
toen ze aanvankelijk als prostituee begonnen was of dat ze wel geslagen werd, maar dat 
het om andere redenen was. Dergelijke zaken zijn echter niet te achterhalen. Het enige 
dat vaststaat is dat Isabelle enkele stereotiepe opvattingen over de rekrutering van 
onschuldige plattelandsmeisjes probeerde te gebruiken in haar voordeel. 
Bordeelhouders mogen dan al weinig scrupules gehad hebben als het erop aan kwam om 
hun werkvolk in het gareel te houden, “onschuldige” meisjes de prostitutie in dwingen 
ging velen zoals eerder aangetoond een brug te ver.  

De naïviteit van jonge meisjes moet bovendien niet overschat worden. Sebastiana 
Hampens zei dat ze “in die materie aanvankelijk onnozel geweest te sijn als een kind”,75 
maar volgens de historica Laura Gowing waren de “facts of life” geen geheim. De meeste 
kinderen waren van jongs af vertrouwd met dieren om zich heen en mensen leefden ook 
gewoon heel dicht op elkaar. Er was weinig privacy en het delen van een kamer en een 
bed was heel normaal. Gowing stelt dan ook dat seks, menstruatie en bevallingen “were 
part of domestic life”.76 Het kan zijn dat beginnende prostituees foutieve beelden 
hadden van wat prostitutie met zich zou meebrengen, maar dat ze seks zouden hebben 
tegen betaling was de meesten duidelijk. Zo zal Marie Le Boeuf die toegaf dat ze zich 
“vrijwilliglijck” had “geprostitueert aen drye manspersoonen” heus wel geweten 
hebben wat er ongeveer van haar verwacht werd.77 Ook Anna Daeghelet die bij haar 
eerste keer opgesloten was geweest, wist wat er te gebeuren stond. Haar koppelaarster 
had haar eerst op een minder hardhandige manier proberen overtuigen en had gezegd 
dat “het indifferent was of sij haer maeghdom soude behouden ofte niet”, dat zijzelf 
 
                                                        
74 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 2, 28-30, 3 maart 1785; RAB, Crimboucken Brugse Vrije, 17035, 36-37, 6 april 1785. 
75 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 32-33, 17 augustus 1759. 
76 L. Gowing, “Knowledge and experience, c. 1500-1750”, in Toulalan (S.) en Fisher (K.), ed. The Routledge history 
of sex and the body, 1500 to the present, Londen, Routledge, 2013, 241. 
77 Zie paragraaf 7.2.2 in dit hoofdstuk. 
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“oock haer maeghdom niet gehadt te hebben als wanneer sij trauwde en dat sij al even 
veele hadde gehadt, in tegendeel dat sij goede cier ende gelt daermede hadde 
becommen”.78 De prostituee en koppelaarster Anna Verhaege werd er ten slotte van 
beschuldigd “dat sij de meissens persuadeerde niet te moeten bedught sijn voor eenige 
swangerheijt, soo haest sij iet souden gewaer geworden hebben, dat sij remedie daer 
tegen wiste.”79 

De meeste beginnende prostituees waren ook vertrouwd met “de gevaren van de 
stad”. Zoals ik in Hoofdstuk 5 aantoonde waren het zelden onwetende 
plattelandsmeisjes. Het waren vaak vrouwen die opgegroeid waren in 
prostitutiebuurten.80 Vele meisjes waren door hun ouders wel gewaarschuwd voor 
“oneerlijke herbergen” en mensen “met een slechte reputatie”. Zo trachtte de vader van 
Agnes Verpoort zijn dochter tevergeefs binnen te houden om haar te beschermen voor 
twee “oneerlijke” buurmeisjes.81 Naast meisjes die het advies van hun ouders in de wind 
sloegen, waren er uiteraard ook die zelf op hun hoede waren. Dit gold bijvoorbeeld voor 
Barbara Van den Broucke die herhaaldelijk was aangesproken en achtervolgd door haar 
buurvrouw Isabelle Goemare. Toen Isabelle haar voor de zoveelste keer bij haar thuis 
uitnodigde, zei haar vriendin Constance met wie ze aan het spellewerken was dat ze 
samen zouden gaan om te “sien wat er te doen was”. Eens ze in haar huis waren, had 
Isabelle gezegd “Barbara gij moet eerst in de kamer gaen daer sijn twee paters discalsen 
die u geerne gebruijken souden. Gij sult twee croonstucken verkrijgen ende Constance 
sal daernaer haeren tour hebben.” De meisjes gingen niet binnen, maar maakten 
Goemare uit “voor al wat infaem is” en dienden daarna klacht in.82 Dit voorbeeld toont 
niet alleen aan dat jonge vrouwen niet onwetend waren, het demonstreert bovenal dat 
ze niet altijd machteloos stonden tegenover bordeelhouders. Barbara had de kans om op 
één namiddag evenveel geld te verdienen als ze kon door 20 tot 30 dagen te 
spellewerken, maar ze weigerde.  

Mooie beloftes 

Dat slechts in uitzonderlijke gevallen sprake was van gehele onwetendheid, neemt niet 
weg dat sommige vrouwen zich lieten inlijven door misleidende praatjes. Heel wat 
vrouwen uit de dossiers stonden welwillend tegenover “mooie voorstellen” en dat hoeft 
ook niet te verbazen. Zonder het eigentijdse beeld van de “ijdele en luie hoertjes” te 
willen bevestigen, kunnen we er moeilijk omheen dat kantwerksters en spinsters lange 

 
                                                        
78 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 199, 16 juni 1770. 
79 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 6, 14-16, 7 juli 1785. 
80 Zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.4. 
81 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 5, 9-11, 10 april 1783. 
82 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 9, 1-5, 26 juli 1781. 
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dagen voor weinig geld klopten terwijl ze vrouwen die “oneerlijk de kost verdienden” 
zagen rondlopen in kledij waar zij enkel van konden dromen, en geld zagen uitgeven dat 
zij niet hadden. De rechtszaken maken niet alleen duidelijk dat vele prostituees 
rijkelijker gekleed gingen dan andere vrouwen, ze tonen ook aan dat jaloezie 
gemakkelijk ontstond. Agnes Verpoort vertelde de schepenen dat ze haar vriendin 
Marie Keuninck met haar geld had zien spelen. Kort daarna ging Agnes met Marie mee 
naar een officier.83  Volgens Trumbach waren veel meisjes aangetrokken door wat hij 
“the apparent glamour of the prostitute’s life” noemde.84  

Bordeelhouders en koppelaars die op zoek waren naar nieuw bloed speelden handig 
in op de verlangens van arme meisjes. Zo had de koppelaarster van Angeline Meijers bij 
haar eerste keer gezegd dat ze haar iets zou leren “daer mede gij haest sult weeldigh sijn 
ende gekleet sijn als eene joffrauw”. Angeline kreeg na afloop een aantal stuivers.85 Het 
bedrag dat Isabelle Goemare aan Barbara Van den Broucke voorgesteld had is 
duizelingwekkend hoog, maar het is – als het al niet gelogen was – te verklaren doordat 
de klanten twee geestelijken waren die specifiek om Barbara (of een meisje met haar 
uiterlijke kenmerken) gevraagd hadden. Sommige bordeelhouders schrokken er niet 
voor terug om er nog een schepje bovenop te doen. Om de meisjes te overbluffen 
verwezen ze naar de zogezegde verdiensten in andere steden. Jacoba Mesijs verklaarde 
bijvoorbeeld dat haar bordeelmadam haar had voorgesteld “om te dienen voor een 
doghter van pleysier seghende ick hebbe sulcke doghters gehadt tot Antwerpen die 
gewonnen hebben tot 81 guldens te 16 daeghen”. Dat die woorden succes oogstten is 
duidelijk, want Jacoba voegde er meteen aan toe dat “sij haer alsoo heeft geengageert.”86  

De voorbeelden tonen aan dat er bij de rekrutering van prostituees geen dwang aan 
te pas hoefde te komen. Sommige vrouwen kozen er voor om seks te hebben in ruil voor 
geld. Toch waren zij misleid. Ze waren hogere verdiensten beloofd dan ze in 
werkelijkheid zouden krijgen en over de schulden die wellicht zouden volgen, hadden 
de organisatoren gezwegen. Bovendien werden de potentiële gevaren van de job 
afgedaan als nonsens. Terwijl één koppelaarster het belang van maagdelijkheid 
minimaliseerde, verzekerde een andere haar meisjes ervan dat ze zwangerschappen kon 
verhelpen. Wat de voorbeelden echter bovenal tonen, is dat er – zoals ook al gebleken 
was bij de bespreking van het positieve extreem – vaak een andere persoon betrokken 
was bij de start van een meisje als prostituee. Ook zonder manifeste dwang was de rol 
van organisatoren bij de rekrutering van prostituees héél groot.  

 
                                                        
83 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 4, 27-28, 29 april 1783. 
84 R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 137. 
85 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775. 
86 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 242, 30 december 1758. 
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Vertrouwde personen 

De rol van organisator kon door verschillende soorten personen vervuld worden. Het 
algemene beeld omtrent beginnende prostitutie is dat het onbekende bordeelhouders 
betrof en uiteraard kwam dit voor. Marie Le Boeuf was bijvoorbeeld gerekruteerd door 
een Brugse waard die haar meteen een “goede dienst” in Oostende aanbood.87 Mijn 
resultaten suggereren echter dat het evenzeer om tussenpersonen kon gaan waar de 
vrouw een zekere band mee had. Zo was Agnes Verpoort verleid door een vriendin en 
waren de buurmeisjes Joanne La Loy en Joanne Samson op sleeptouw genomen door 
Nelle Lodders, een buurvrouw met ervaring.88 Anna Pieternelle Metersijs had met de 
vrouw die haar in het vak verleidde haar eerste communie gedaan.89 En Rosa Fonteijne 
en Marie Macqué ten slotte waren in het vak ingewijd door hun zussen.90 Kenmerkend 
aan vele koppelaarsters is dat hun profiel amper verschilde van de meisjes die ze 
meetrokken. Joanne La Loy en Joanne Samson waren negentien en achttien jaar, terwijl 
Nelle Lodders 24 was. Agnes Verpoort was vijftien en Marie Keuninck negentien jaar. De 
koppelaarster van de veertienjarige Jacoba Allaert was net geen zeventien en volgens de 
moeder van een vriendin was Jacoba zelf ook al aan het verleiden en koppelen 
geslagen.91 Hoe lager de organisatiegraad, hoe dichter het profiel van de organisator bij 
dat van de prostituee lag.  

De aanwezigheid van vertrouwde personen strookt niet met het algemene beeld van 
beginnende prostitutie omdat het veel minder met dwang geassocieerd wordt dan het 
bordeel, maar het is niet onlogisch. De aanwezigheid van familieleden of bekenden was 
een normaal gegeven bij de aanvang van een nieuwe job. Net zoals dienstmeiden aan de 
slag gingen bij familie of vage kennissen en net zoals spellewerksters elkaars gezelschap 
opzochten, was dit zo onder prostituees.92 In Hoofdstuk 5 heb ik bovendien vastgesteld 
dat beginnelingen zelden in een gesloten bordeel werkten.93 De stap naar een 
hoerenhuis was eenvoudigweg te groot om in één keer te nemen. Prostitutie begon 
meestal geleidelijk. Het begon met één keer en terwijl het daar soms ook bij bleef, 
volgde er bij anderen een tweede keer, een derde keer, enzoverder. Het is bovendien 
best mogelijk dat beginnende meisjes “begeleid” in het beroep rolden. Zo verklaarde 
Jacoba Allaert dat de soldatenvrouw die haar verleid had de eerste keer had meegedaan 
 
                                                        
87 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 9-10, 19 januari 1787. 
88 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 10, 11-13, 17 november 1780 (Pieternelle Houf, alias Nelle Lodders). 
89 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 70-71, 9 oktober 1756. 
90 Zie resp. Hoofdstuk 6, paragraaf 6.5 en Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.2. 
91 Zie bv. de zaak tegen Jacoba Allaert: RAB, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788.  
92 Zie i.v.m. dienstmeiden die bij bekenden aan de slag gingen: S. McIsaac Cooper, “From family member to 
employee: aspects of continuity and discontuinity in English domestic service, 1600-2000”, in Antoinette 
Fauve-Chamoux, ed. Domestic service and the formation of European identity : understanding the globalization of 
domestic work, 16th-21st centuries, Bern, Lang, 2004, 283. 
93 Zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.2. 
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en dat haar tweede keer samen met een ander meisje was geweest. Het was pas bij haar 
derde opdracht dat Jacoba een klant alleen had gehad.94  

Een vertrouwde context betekent uiteraard niet dat dwang onmogelijk was of dat er 
niet van de meisjes geprofiteerd werd. Nelle Lodders, de buurvrouw die Joanna La Loy 
en Joanne Samson rekruteerde, trad duidelijk op als hun koppelaarster en hetzelfde 
geldt wellicht voor Marie Keuninck bij Agnes Verpoort.95 De grens tussen af- en 
onafhankelijkheid was in veel gevallen vaag. Terwijl sommige meisjes gewoon 
samenwerkten, kunnen er net zo goed hiërarchische verhoudingen bestaan hebben. 
Indien er familieleden betrokken waren bij de rekrutering, is het zo mogelijk nog 
moeilijker om dit onderscheid te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor Marie Joanne 
Serruys die jong begonnen was onder het toeziend oog van haar moeder.96 Anna Rosseel 
beweerde dan weer dat het de schuld van haar echtgenoot was dat ze indertijd met 
prostitutie begonnen was.97 Het is onduidelijk of Anna die intussen gescheiden leefde 
van haar man de waarheid sprak, maar Trumbach stelde voor Londen wel vast dat 
echtgenoten hun vrouwen soms tot prostitutie dwongen.98  

In het vorige hoofdstuk heb ik vastgesteld dat zussen vaak samen opereerden.99 
Dergelijke zussen heb ik steeds als “tussengroep” geklasseerd omdat het niet uitgesloten 
is dat er tussen hen ook afhankelijke arbeidsrelaties bestonden. Volgens de buren van de 
zussen Plissinck was het bijvoorbeeld Joanne – de jongste van de twee – die begonnen 
was en Marie had meegesleurd. Of Marie even actief was als Joanne is echter zeer de 
vraag. Volgens sommige buren werkte zij vooral als kamermeid voor haar zus.100 Anders 
ging het bij de zussen Macqué. Rosa en Victoria werden ervan beschuldigd hun jongere 
zus Marie te hebben verleid. Of dit ook betekende dat ze boven haar stonden, is evenwel 
onzeker. Er is niks in de rechtszaken dat daarop wijst. Het is bovendien onduidelijk of de 
twee oudste zussen samen begonnen waren of dat een van de twee de andere had 
meegetrokken.101 De arbeidsrelatie van de zussen Fonteijne ten slotte was 
uitgesprokener. Josepha was al jaren actief toen ze haar jongere zus Rosa verleidde, met 
haar naar een oneerlijke herberg trok en haar later in haar eigen bordeel liet aan- en 
aflopen. Volgens hun moeder had ze Rosa verleid met een paar kroonstukken.102 De 
tactieken van bekende en onbekende organisatoren waren dus niet noodzakelijk 

 
                                                        
94 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788. 
95 Zie eerder in deze paragraaf. 
96 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.5. 
97 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 653, 8, 5-7, 17 september 1784. 
98 Zie i.v.m. de rol van echtgenoten: R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 141-142. 
99 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.5. 
100 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 725, 9, 13-18, 4 oktober 1790. 
101 Zie de algemene inleiding. 
102 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, Ongedateerd stuk, omstreeks 1772 (Rosa Fonteijne). 
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verschillend, maar bij vertrouwde personen zal de stap naar prostitutie wellicht wel 
gemakkelijker gezet geweest zijn.  

In het algemeen kunnen we stellen dat er naast de meisjes die tot prostitutie gedwongen 
waren en zij die op eigen houtje handelden ook meisjes waren waarvan de eerste keer in 
een schemerzone tussen dwang en vrijheid plaatsvond. Hun eerste stappen in de sector 
vonden doorgaans plaats in een relatief “veilige omgeving” en in aanwezigheid van een 
persoon waarmee ze enigszins vertrouwd waren. Deze meisjes wisten doorgaans dat ze 
seks zouden hebben, maar verwachtten dat prostitutie hen meer zou brengen dan het in 
werkelijkheid deed. Ze waren verleid door mooie beloftes die niet steeds bewaarheid 
werden. In die zin is het duidelijk dat er zowel van een zekere dwang als een zekere 
vrijheid sprake was. De verhouding tussen beide was uiteraard sterk afhankelijk van 
persoon tot persoon.103  

7 .4.2  Het bordeel als  veilige haven 

In het vorige onderdeel kwamen rekruteringen bij de start als prostituee aan bod, maar 
wervingen waren niet beperkt tot die fase van de loopbaan. Veel meisjes startten niet in 
een gesloten bordeel, maar namen er op een later moment wel hun intrek. Ze waren dus 
op een later tijdstip gerekruteerd of waren op een gegeven moment zelf gaan 
rekruteren. Wervingen worden gewoonlijk beschreven als een eenzijdig proces met de 
bordeelhouder als actieve zijde en de prostituee als passieve zijde, maar deze 
voorstelling is niet altijd correct. Tot op heden is weinig onderzoek verricht naar 
wervingen die andersom verlopen, maar het belang ervan wordt steeds meer erkend. 
Magaly Rodríguez García vestigde er bijvoorbeeld de aandacht op dat er in het begin van 
de twintigste eeuw ook prostituees waren die koppelaars uitzochten.104 De Brugse 
rechtszaken tonen aan dat dit in de achttiende eeuw ook gebeurde. Zo vertelde Jacoba 
Allaert dat ze zich aangemeld had in een bordeel in Oostende, maar dat de waard al twee 
of drie meisjes had en dus geen plaats had voor haar.105  

In het algemeen kunnen we stellen dat rekrutering een wederzijds proces was. Om 
hun onderneming draaiende te houden, hadden organisatoren regelmatig nood aan 
nieuw bloed en prostituees hadden op hun beurt ook een aantal redenen om in dienst te 
gaan in een bordeel of samen te werken met de uitbaters van oneerlijke herbergen: de 

 
                                                        
103 Zie i.v.m. dit continuüm ook: R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 136-137. 
104 M. Rodríguez García, “Prostitution in world cities (1600s-2000s)”, in Persak (N.) en Vermeulen (G.). 
Reframing prostitution. From discourse to description, from moralisation to normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 46. 
105 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788. 
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nood aan onderdak, veiligheid, het leggen van nuttige contacten en een betere 
verloning.  

Het idee van het bordeel als “plaatsvervangende thuis” romantiseert de realiteit 
misschien wel wat, maar een bordeel bood op z’n minst onderdak. Bij “eerlijke” mensen 
wonen was voor prostituees niet evident omdat hun beroepsactiviteit conflicten in de 
hand werkte. Marie Couvreur werd bijvoorbeeld meermaals buiten gegooid door de 
mensen waarbij ze inwoonde.106 Inwoning in een bordeel betekent ook niet noodzakelijk 
dat men in negatievere of moeilijkere situaties belandde dan elders. Ook dienstmeiden 
konden het goed en slecht treffen en de contacten tussen bordeelhouders en hun 
personeel getuigen soms wel van een zekere warmte.107 Toen de bordeelhouder Carel De 
Clercq stevig onder handen werd genomen door een klant, waren de “lighte meijssens 
uijt sijn huijs hem ter hulpe gekomen”.108 Een uitgesproken positief relaas van het 
bordeelleven is in de Brugse bronnen dan wel niet te vinden, naar dergelijke zaken werd 
door de schepenen ook niet gepeild. Bovendien is het wel duidelijk dat er tussen de 
bordelen verschillen bestonden. Marie Catherine Vosquil gaf aan dat het bordeel waar 
ze tevoren was “est du moins un peu meilleure que celle ou on l’a mené icy” en dat ze 
“avoit point envie de (le) quitter”.109 Samenwerking met een organisator omhelsde ook 
niet noodzakelijk dwang. Hoewel we over de meeste arbeidsrelaties geen informatie 
hebben, zijn er een aantal voorbeelden die aantonen dat prostituees opdrachten konden 
weigeren. Zo zei Jacoba Allaert dat haar koppelaarster haar wilde meenemen bij 
officieren, maar dat ze “noijt en heeft derven gaen”.110 Marie Santie zei dan weer dat ze 
in het huis van Carel De Clercq maar met drie of vier mannen seks had gehad en er veel 
meer “gerefuseert” had.111  

Veiligheid was een tweede reden waarom prostituees ervoor kozen om in een bordeel 
te wonen of samen te werken met een organisator. Enerzijds tonen de rechtszaken aan 
dat prostitutie vaak hand in hand ging met alcoholmisbruik en geweld. Een waard die 
hen beschermde was voor prostituees dan ook geen overbodige luxe. Anderzijds bood 
het bordeel ook bescherming tegen vervolging omdat het stadsbestuur strenger optrad 
tegen prostitutie op straat en in privéhuizen dan in bordelen en oneerlijke herbergen.112 

 
                                                        
106 RAB, Registers instructies, 718, 3, 1-10 en 5, 17, 17 maart 1783; Tychten, 657, 5, 19-20, 26 april 1788. 
107 Zie i.v.m. meiden: S. Juratic en N. Pellegrin, “Femmes, villes et travail en France dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle: Quelques questions”, in Histoire, Economie et Société, 13 (1994), 3, 491; J.M. Lanza, “Women and 
work”, in Poska (A.), Couchman (J.), en McIver (K.), ed. The Ashgate research companion to women and gender in 
early modern Europe, Farnham, Ashgate, 2013, 286-287. Zie i.v.m. goede contacten tussen prostituees en hun 
waard: K. Norberg, “In her own words: an eighteenth-century madam tells her story”, in Lewis (A.) en Ellis 
(M.), ed. Prostitution and eighteenth-century culture, Londen, Pickering & Chatto, 2012, 33-43. 
108 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 10, 15-22, 1 augustus 1783 (verklaring Marianne Reniers). 
109 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 11-12, 19 januari 1787. 
110 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 7, 19-20, 27 augustus 1788. 
111 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 8, 19-21, 8 augustus 1783. 
112 Zie Hoofdstuk 3, paragrafen 3.3.1 en 3.3.3. 
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Een van de zelfstandig opererende prostituees gaf aan dat haar klanten voorgesteld 
hadden om een kamer te huren voor haar en dat ze van plan was om er op in te gaan 
omdat het gerucht ging dat ze gearresteerd zou worden.113  

Ten derde stonden prostituees ook open voor georganiseerde prostitutie omwille van 
de connecties die het bood. De netwerken die bordeelhouders onderhielden met hun 
collega’s in andere steden boden een opportuniteit om de eigen stad te verlaten. De 
zussen Macqué gingen bijvoorbeeld in zee met een waardin uit Oostende om “alhier 
geen voordere quaede reputatie te krijgen”.114 Prostituees konden verschillende 
redenen hebben om rond te reizen. Naast het vrijwaren van hun reputatie konden ze 
ook op de vlucht zijn voor het gerecht of het kon noodzakelijk zijn omdat ze te pas en te 
onpas verbannen werden of omdat ze geloofden dat prostitutie elders meer opbracht. 
Het verkennen van nieuwe markten kon perspectieven openen of men kon ook om de 
tuin geleid zijn over de realiteit elders. De grens tussen dwang en keuze was ook op dit 
vlak vaag. Angeline Meijers was bijvoorbeeld wijsgemaakt dat het in Brussel “anders 
ginck als hier, dat het daer met croonen ende pattacons ginck, ende dat men daer soo 
vele gelt won als men wilde.”115  

Ten slotte moet het financiële aspect ook in het algemeen een reden geweest zijn om 
samen te werken met een organisator of om van werkgever te veranderen. Net als de 
onervaren meisjes die met financiële beloftes verleid werden door bordeelhouders, 
kunnen prostituees aangetrokken geweest zijn door het idee in een (ander) bordeel 
meer geld te verdienen. Zeker voor straatprostituees moet dit gespeeld hebben. 
Binnenskamerse prostitutie bracht meer op dan prostitutie in donkere straatjes of 
tussen de soldatenbarakken, of dat is althans wat ze verwachtten. De klant betaalde 
voor het comfort van de setting en dit bracht hogere verdiensten met zich mee, maar 
hoe groot het loon was na aftrek van het deel voor de bordeelhouder is onzeker.116  

7 .4.3  Schulden en krediet 

Hogerop heb ik schuldopstapeling dé praktijk genoemd waarmee prostituees aan 
bordeelhouders gebonden werden. Hoewel die gang van zaken zeker voorkwam bij een 
groot deel van de prostituees, is het nuttig om de beschreven praktijk ook eens in een 
ander daglicht te stellen. Ten eerste waren er ook prostituees die geen schulden 
opbouwden. Naast de vele vrouwen die op semi-zelfstandige basis in oneerlijke 
herbergen werkten, waren er ook vrouwen in gesloten bordelen die geen schulden 
 
                                                        
113 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 706, 232, 14 december 1751 (Isabelle Therese Van Halle).  
114 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 8, 7, 11 juli 1786 (Rosa Macqué).  
115 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775 (Angeline Meijers). 
116 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5 en Hoofdstuk 8, paragraaf 8.3. 
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hadden. Joanne Poortere gaf bijvoorbeeld aan dat ze in Sint Hubrecht “den kost ende 
logement gratis te hebben gehadt, boven alle het gonne sij in het geheele verwonne met 
het mannevolck, maer dat dese neiringe aldaer niet te groot en is”.117 Haar 
bordeelhouder teerde wellicht op de meeropbrengst van alcohol als er ook prostitutie 
verkrijgbaar was. Al was zo’n overeenkomst uitzonderlijk, prostituees konden dus in 
bordelen werken zonder dat ze aan vrijheid inboetten.  

Ten tweede waren schulden en het verkrijgen en verlenen van krediet heel normale 
verschijnselen in de vroegmoderne periode.118 Van de Pol noemde de prostitutiesector 
onder meer hierom een typisch vroegmodern bedrijf en Kushner wees er op dat krediet 
essentieel was voor “the survival of the working poor”. Wat prostituees volgens haar 
onderscheidde van anderen was dat het hun lichaam was dat als onderpand diende en 
niet hun bezittingen.119 Hoewel dit een existentieel verschil betreft, is het nuttig om de 
gelijkenissen met andere schuldenaren in kaart te brengen. De schulden die prostituees 
opstapelden mogen dan al typerend geweest zijn voor hun beroep, anderen moesten 
voor deze zaken net zo goed betalen of krediet vragen. Wie bier of wijn consumeerde in 
een herberg moest dit vergoeden en wie een jurk liet maken, moest die betalen. Eerder 
werd reeds aangegeven dat tafelkosten – de voornaamste bron van krediet onder 
prostituees – een normaal gegeven waren, maar dat het de bedragen waren die 
prostituees moesten betalen die abnormaal waren. Dit klopt voor vrouwen die zoals 
Marianne Stiers en Clara Van den Brugge één of twee kronen moesten betalen, maar het 
is niet typerend voor alle kostgeldregelingen. Anna Coucke moest bijvoorbeeld maar 
zeven stuiver per week afdragen, een normaal bedrag.120  

Als er veel bemiddelde klanten kwamen, was een hoge tafelkost overigens ook 
betaalbaar. Clara Van den Brugge moest dan wel twee kroonstukken per week betalen, 
dit schijnt niet onmogelijk geweest te zijn want ze verklaarde dat ze “van dit huys niet 
het minste in leeninge te hebben gehad van kleedingen ofte adjustementen ende aldaer 
niet een oort schuldig” was.121  Hoe het de prostituees verging, was dus afhankelijk van 
de rijkdom van de kanten, maar het hing ook af van het aantal klanten in een bordeel. 
De eerder genoemde Marie De Faït gaf aan dat ze in Brussel een schuld had staan omdat 
er niet genoeg klanten waren. Ze was naar Brugge gekomen in de hoop dat het daar 
anders zou lopen zodat ze haar schuld zou kunnen lossen. Hoewel Marie pessimistisch 
bleef, schijnt dit plan succesvol te zijn geweest. In de korte periode dat ze in Brugge was, 
 
                                                        
117 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 5, 7, 11 maart 1790. 
118 C. Muldrew, The economy of obligation : the culture of credit and social relations in early modern England, 
Basingstoke, Palgrave, 1998, 95-119; P. Schofield en T. Lambrecht, ed., Credit and the rural economy in north-
western Europe, c. 1200-c. 1850, Turnhout, Brepols, 2009. 
119 N. Kushner, Erotic exchanges : the world of elite prostitution in eighteenth-century Paris, New York, Cornell 
University Press, 2013, 119-121; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 293-297. 
120 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 12, 28-29, 1 oktober 1790. 
121 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 17-18, 6 februari 1787. 
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had ze haar schuld al bijna gehalveerd.122 In het algemeen is het zo dat het niet het 
bedrag op zich was dat prostituees de nek omdeed, maar wel de verhouding van het 
bedrag tot het soort etablissement.  

Naast vrouwen zoals Clara en Marie, waren er ook prostituees die werkten onder een 
arbeidsstelsel dat niet typisch vroegmodern was. Dit betreft prostituees die geen 
tafelkosten moesten betalen, maar een deel van hun verdiensten moesten afgeven. Van 
de Pol noemde dit de afdrachtregeling.123 In prostitutiecontexten is dit systeem 
universeel en tijdloos, en zelfs de verhouding is dat. Net zoals hedendaagse sekswerkers, 
moesten de meeste prostituees in de achttiende eeuw de helft van hun verdiensten 
afgeven.124 Eerder heb ik gesteld dat deze vrouwen minder kwetsbaar waren voor het 
systeem van schuldopstapeling dan hun collega’s die tafelkosten moesten betalen, maar 
het is niet uitgesloten dat zij net zo vatbaar waren voor andere types van schulden. 
Bovendien is het aannemelijk dat zij minder mogelijkheden hadden om vrije tijd te 
nemen of klanten te weigeren dan prostituees in het andere systeem.  

7 .4.4  Prostitutienetwerken 

Eerder heb ik beschreven hoe professioneel georganiseerd de vrouwenhandel was 
tijdens de achttiende eeuw. Een groot deel van de mobiele prostituees was in de stad 
terechtgekomen omdat de bordeelhouders dit zo geregeld hadden en de organisatoren 
waren continu op zoek naar nieuw bloed en ruilden meisjes alsof ze handelswaar waren. 
Het beeld klopt, maar is onvolledig. Een aantal nuances dient te worden gemaakt. Ten 
eerste is het zo dat de meeste prostituees alleen naar Brugge reisden. Hun reis was dan 
wel geregeld door anderen, de vrouwen kwamen zelfstandig met de trekschuit. Ze 
hadden het adres van hun nieuwe bordeelhouder op zak of werden opgewacht bij de 
aanmeerplaats van de trekschuit.125  

Vele overkomsten gebeurden ten tweede met de toestemming van de prostituees. 
Marie Vosquil had dan wel spijt dat ze naar Brugge gegaan was, ze had wellicht wel 
ingestemd want ze gaf aan dat de trafikant had aangedrongen: “que le dit Jean l’y est 
venu plusieurs fois solliciter, sous pretexte de l’y mettre dans une bonne condition”.126 

 
                                                        
122 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 19-20, 6 februari 1787. 
123 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 298. 
124 M. Mechant, “Selling sex in a provincial town: prostitution in Bruges”, in Rodríguez García (M.), Heerma van 
Voss (L.), en Van Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-2000s, 
Amsterdam, Brill, 2017, 82. Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 4, 19-21, 7 juli 1789 (Marie Roselie 
Duhamel); SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 21 april 1770 (Anna Daeghelet); Criminele 
informatiën, Map 1775, 4 maart 1775 (Angeline Meijers). 
125 Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 8, 27-28, 6 augustus 1788 (Caroline Janson).  
126 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 11-12, 19 januari 1787. 
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Josephine Jardaux vertelde dan weer dat ze Jean de Met ontmoet had in Brussel toen hij 
daar een meisje kwam oppikken met zijn koets en dat hij “luij proposa de venir chez luij 
lorsquelle seroit tout a fait relevee, et qu’a cet effet il luij a laissé une carte, avec laquelle 
elle est arrivée chez luij.”127 De bronnen tonen daarenboven ook aan dat het mogelijk 
was om dergelijke voorstellen te weigeren. Anna Daeghelet zei bijvoorbeeld dat Louis 
Stevens een goede plaats voor haar wist in een herberg in Gent, maar dat ze geantwoord 
had dat haar moeder dat niet zou willen.128 

De termen “mensen-” en “vrouwenhandel” die in deze context gewoonlijk gebruikt 
worden en die ik in het onderdeel over dwang ook bewust hanteerde, zijn om deze 
redenen slecht gekozen. Terwijl een deel van de vrouwen zelf een aandeel in hun 
migratie hadden, suggereren de termen dat ze passieve slachtoffers waren en buiten 
hun wil om verhandeld werden. Zelf hanteer ik daarom liever de term 
“prostitutienetwerken”. Deze neutralere term indiceert evenzeer dat het om een 
professioneel georganiseerd systeem ging, maar maakt de vrouwen niet passief. Het 
klopt dat het meestal de bordeelhouders waren die de touwtjes in handen hadden, maar 
vaak stemden de prostituees in. Hun migratie kan georganiseerd en begeleid genoemd 
worden, maar was niet altijd ongewild.  Zoals hogerop reeds aangehaald werd, hadden 
prostituees zelf ook hun redenen om hun stad achter te laten of een mobiel leven te 
leiden.  

Zo kon het zijn dat ze zoals de zussen Macqué hun reputatie wilden redden of dat ze 
aangetrokken waren door de zogezegde verdiensten elders. Evenzeer is het mogelijk dat 
ze wilden wegvluchten voor problemen of weglopen van hun in hun ogen bemoeizieke 
ouders. Zo stond Marianne Passet op het punt om naar Oostende te vertrekken na een 
ruzie met haar moeder.129 Een van de meest voorkomende redenen om Brugge te 
verlaten was het vermijden van gerechtelijke vervolging. De lengte van de 
gevangenisstraffen werkte zonder twijfel de mobiliteit van prostituees in de hand en 
wie via een netwerk kon reizen, geraakte verder dan wie alleen reisde.130 Op de vraag 
waarom ze zo lang weg geweest was uit Brugge, antwoordde Francisca Verstraete dat 
haar moeder ermee gedreigd had om haar in het spinhuis te steken.131 En de zussen 
Macqué zeiden dan wel dat ze Brugge verlaten hadden om hun reputatie te redden, de 
verbetenheid van hun broer om hen terug te vinden en te laten colloqueren kan er op 
wijzen dat ook zij gevlucht waren.132 

 
                                                        
127 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 11, 11-12, 5 november 1785. 
128 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, 21 april 1770. 
129 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 2, 1-3, 9 januari 1788. 
130 Isabelle Pluy die op eigen houtje reisde schijnt bijvoorbeeld niet verder weg geweest te zijn dan Cadzand, 
Nieuwpoort en Oostende, plaatsen binnen een straal van vijftig kilometer rond Brugge. 
131 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 1, 11-12, 22 januari 1789. 
132 Zie de algemene inleiding. 
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De voorbeelden tonen aan dat de (eerste) migratie van deze prostituees gewild was, 
maar ze vestigen ook opnieuw de aandacht op de grote rol van de organisatoren en de 
vage grens tussen dwang en keuze. Opnieuw speelden de organisatoren handig in op de 
frustraties van jonge meisjes. Ze maakten hen wijs dat ze in een andere stad makkelijk 
rijk zouden worden of smokkelden hen de stad uit voor ze zich zouden bedenken of voor 
hun ouders in actie konden komen. Lokale meisjes tewerkstellen veroorzaakte immers 
te veel problemen, zeker als ze ouders hadden die hen zouden willen redden. Het is om 
deze reden dat bordeelhouders vooral vreemde meisjes en wezen tewerkstelden. Als ze 
lokale meisjes konden verleiden, brachten deze via de netwerken alsnog iets op, hetzij 
in geld hetzij in de vorm van een ruil.   

7 .4.5  Het einde van de overeenkomst 

Zoals eerder vermeld weten we weinig over het einde van de overeenkomst tussen de 
prostituees en hun werkgevers. Ik heb reeds gesuggereerd dat prostituees die niet 
genoeg opbrachten “doorverkocht” werden en dat vrouwen die fin de carrière waren op 
straat gezet werden. Het omgekeerde is echter evenzeer mogelijk. Prostituees konden er 
ook zelf voor kiezen om elders aan de slag te gaan of de sector te verlaten. Dit blijkt uit 
de rechtszaak tegen Carel De Clercq. Deze bordeelhouder zou zich er bij de buren over 
beklaagd hebben dat het “beste peert van sijnen stal” vertrokken was.133 Niet alle 
prostituees die in dienst werkten, waren dus gebonden aan hun werkgever. Zij die geen 
schulden hadden, waren vrij om te gaan en staan waar ze wilden. In hoeverre zoiets 
vanzelfsprekend was in andere beroepen is niet duidelijk. Textielwerkers konden 
misschien wel makkelijk onder hun verplichtingen uitkomen, maar voor inwonend 
personeel was dit niet steeds zo. Volgens Eleanor Hubbard kon het voor dienstmeiden in 
Londen bijzonder moeilijk zijn om een slechte of gevaarlijke dienst te verlaten. Zij die 
wilden vertrekken zonder goedkeuring van hun werkgever hadden vaak problemen om 
hun loon op te eisen en hun kledij terug te krijgen terwijl zij die weggingen zonder 
goedkeuring het risico liepen om opgepakt te worden.134 Hoeveel tewerkstellingen 
beëindigd werden door de bordeelhouders en hoeveel door de prostituees is onmogelijk 
om vast te stellen, maar het is wel duidelijk dat een groot deel door geen van beide 
beëindigd werden. Veel bordeelverblijven eindigden immers met een gevangenisstraf of 
verbanning. Volgens Van de Pol betekende een dergelijke bestraffing niet automatisch 
dat de schulden vervielen.135 Het is best mogelijk dat dit ook zo was in Brugge, maar de 
 
                                                        
133 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 10, 15-22, 1 augustus 1783 (verklaring Pieter Denijs). 
134 E. Hubbard, City women: money, sex, and the social order in early modern London, Oxford, Oxford University Press, 
2014, 32-34. 
135 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 305. 
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bronnen geven er geen inzicht in. Wel tonen ze aan dat vrouwen die banbreuk pleegden 
teruggingen naar het bordeel dat ze verlaten hadden.136  

7 .5  Besluit  

Dit hoofdstuk ging over de mate waarin dwang en vrijheid voorkwamen in de Brugse 
prostitutiesector. Ik pleitte voor een perspectief dat oog heeft voor diversiteit door oog 
te hebben voor variatie tussen prostituees onderling en binnen individuele levenslopen. 
In de cijfermatige analyse van de sector heb ik niet alleen aangetoond dat prostituees 
zowel alleen als in samenwerking met of in dienst van anderen konden opereren, maar 
ook dat hun afhankelijkheidsniveaus in positieve, negatieve of wisselende zin konden 
evolueren. In het uitgebreidere kwalitatieve deel ben ik dieper ingegaan op de 
combinatie van dwang en vrijheid in een aantal specifieke situaties doorheen de 
loopbaan van de prostituees. De uitermate rijke Brugse bronnen lieten het toe om uit de 
doeken te doen hoe complex de arbeidsrelaties van de prostituees waren.  

Eerst heb ik aandacht besteed aan de prostituees met extreme arbeidsrelaties. 
Enerzijds werden voorbeelden besproken waaruit bleek dat gedwongen rekruteringen 
en vrijheidsberovingen voorkwamen. Vrouwen als Catherine Trigaler werden tot seks 
gedwongen, opgesloten en beroofd van al hun verdiensten. Anderzijds waren er ook 
voorbeelden waaruit bleek dat sommige prostituees een heel wat gunstiger en 
zelfstandiger bestaan leidden. Marianne Cortenbos en Josepha Fonteijne waren vrouwen 
die de regie van hun leven stevig in handen hadden. Het is belangrijk om te 
beklemtonen dat beide extremen bestonden. Prostitutie hield een groot vrijheidsrisico 
in, maar kon vrouwen tevens de mogelijkheid bieden om zelfstandig in hun 
levensonderhoud te voorzien. Toch heb ik in dit hoofdstuk vooral beklemtoond dat de 
meerderheid van de prostituees aan geen van beide extremen voldeed.  

De meeste prostituees bevonden zich ergens in het continuüm tussenin beide 
extremen, net als vrouwen in andere beroepen in feite want ook spellewerksters en 
dienstmeiden waren tot op zekere hoogte afhankelijk van hun werkgevers. Welke kant 
het opging voor de prostituees was afhankelijk van hun profiel en karakter, maar ook 
van de omstandigheden en de personen die ze ontmoetten. Vrouwen zonder familie 
waren “kwetsbaarder” voor misbruik dan anderen en de meest gewiekste 
bordeelhouders streefden er dan ook bewust naar om prostituees via interstedelijke 

 
                                                        
136 Zie ter vb.: RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 706, 210, 22 oktober 1751 (Anna De Nijs). 
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prostitutienetwerken weg te halen uit hun vertrouwde omgeving. De rol van 
organisatoren was in het algemeen erg groot. Veel vrouwen waren wellicht nooit tot 
prostitutie gekomen als ze niemand kenden of ontmoet hadden die hen in de sector 
introduceerde. Dit betekent echter niet dat prostituees per definitie ondergeschikt 
waren aan de organisatoren waarmee ze in zee gingen. Soms ging het om vertrouwde 
personen zonder kwade bedoelingen. In sommige gevallen leidde een samenwerking die 
(ogenschijnlijk) onschuldig begon – via schuldopstapeling en inbedding in 
prostitutienetwerken – echter wel degelijk tot misbruik en soms zelfs tot slavernij.  

De plaats van een prostituee in het continuüm tussen dwang en vrijheid was immers 
niet statisch. Ik heb aangetoond dat zowel vrijheid als dwang vaak piekten nadat de 
prostituee al wat ervaring had opgedaan. Marianne Cortenbos en Josepha Fonteijne 
werden bijvoorbeeld pas zelfstandig nadat ze eerst in verschillende bordelen gewerkt 
hadden en Jacoba Allaert nam pas haar intrek in een bordeel nadat ze een aantal 
maanden met een koppelaarster getippeld had. Er waren meisjes zoals Marie Le Boeuf 
die zich na een wat onbezonnen beslissing gevangen zagen in een uitbuitend systeem. 
Dwang was echter niet altijd onomkeerbaar. Zo was Anna Daeghelet bij haar 
ontmaagding opgesloten geweest, maar voelde ze zich nadien wel sterk genoeg om het 
voorstel van een bordeelhouder om in een Gents bordeel te gaan werken te weigeren. 

Uit de bronnen blijkt dat de prostituees niet passief waren. Hun agency kwam tot 
uiting op velerlei momenten in de loopbaan en was manifest in allerhande 
arbeidsverbanden. Wie zelfstandig werkte bepaalde natuurlijk zelf hoe vaak ze werkte 
en in welke omstandigheden ze dat deed, maar ook wie in dienst werkte nam 
beslissingen. Uiteraard hadden niet alle prostituees evenveel ruimte om te handelen en 
was de kans op dwang reëler dan in andere steden, maar het hoge aantal 
bordeelprostituees in Brugge betekent niet alle prostituees er compleet verstoken 
waren van agency. In dit hoofdstuk leerden we onder meer vrouwen kennen die – hoe 
goed of slecht geïnformeerd ze ook waren – ervoor kozen om seks te hebben voor geld, 
vrouwen ook die instemden met de voorstellen van bordeelhouders of zelf op zoek 
gingen naar een werkgever. Er waren vrouwen die klacht indienden tegen wie hen 
uitbuitte, die klanten of voorstellen van bordeelhouders weigerden, die wegliepen en 
die leugens verzonnen om zichzelf tegenover het gerecht als slachtoffer te profileren.  

In het volgende hoofdstuk bestudeer ik de werk- en leefomstandigheden van de 
prostituees en ga ik onder meer na hoe groot de invloed van de arbeidsrelaties was op 
de concrete leefomstandigheden van de vrouwen in de commerciële sekssector. Volgens 
Raelene Frances die de leef- en werkomstandigheden van prostituees in de long run 
bestudeerde was “the degree to which women were bond or ‘free’ (…) probably the most 
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significant (factor) as it affected individual women’s autonomy and bargaining power 
and thus most aspects of their working lives.”137 

 
                                                        
137 R. Frances, “Working and living conditions”, 705. 
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Hoofdstuk 8    
“Goede cier ende venusqualen.” 
De werk-  en leefomstandigheden van de 
prostituees 

Uit de vorige hoofdstukken is al heel wat informatie bovengekomen over de levensfase 
waarin de bestudeerde vrouwen als prostituee werkten. Wat generaliserend kunnen we 
stellen dat de achtergronden van deze vrouwen in het algemeen vrij “gewoon” waren 
en dat ze in de prostitutie terechtgekomen waren omdat de alternatieven slecht waren, 
omdat ze dachten dat prostitutie beter betaalde en omdat ze mensen kenden of 
ontmoetten die hen in de sector introduceerden. In Brugge waren de 
arbeidsmogelijkheden voor jonge vrouwen beperkt tot spellewerk en het 
dienstbodeschap, allebei jobs waarin lange werkdagen geklopt werden tegen een laag 
loon. Prostitutie kon een aanlokkelijk alternatief zijn omdat het een stuk beter betaalde 
en het arbeidsritme lager lag. Dat was althans wat veel meisjes dachten want het is ook 
gebleken dat sommigen misleid waren door beloftes die niet helemaal correct bleken. 
Kennissen, familieleden en onbekenden hadden in het algemeen een erg grote rol in de 
start in de sector, en dit was te meer het geval bij meisjes die “kwetsbaar” waren. 
Weesmeisjes kwamen vaak terecht in afhankelijke arbeidssituaties en meestal 
verslechterde hun positie nog gaandeweg.  

In dit hoofdstuk ga ik na wat het resultaat was van de bovenstaande motivaties en 
arbeidssituaties. Bood prostitutie deze vrouwen inderdaad gunstigere 
levensomstandigheden? Om een antwoord op die vraag te formuleren onderzoek ik de 
korte termijn gevolgen van prostitutie, met name de werk- en leefomstandigheden van 
de prostituees op het moment dat ze actief waren in de commerciële sekssector. Ik heb 
daarbij zowel aandacht voor de leefsituatie van de prostituees ten opzichte van deze van 
andere vrouwen, als voor variatie tussen de prostituees onderling. De idee dat 
prostituees “anders” waren zit ingebakken in ons denken door wat we over hen weten 
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uit normatieve en verhalende bronnen, maar over hun reële leefomstandigheden is 
eigenlijk maar weinig geweten.1 Bovendien is het waarschijnlijk dat het strenge Brugse 
prostitutiebeleid, de professionalisering van de sector en het overwicht van het 
soldaten- en schipperscliënteel de werk- en leefomstandigheden van de prostituees ook 
vormgaven, om over algemene ontwikkelingen zoals de medische stand van zaken in de 
achttiende eeuw nog te zwijgen.  

De variatie tussen de prostituees is dan weer een belangrijk onderwerp omdat het 
steeds noodzakelijk is om de dominante representaties tegen het licht te houden én 
omdat het belang van variatie al verschillende keren gebleken is. In dit hoofdstuk 
onderzoek ik specifiek of de variatie in hiërarchieën en arbeidsrelaties een invloed had 
op de werk- en leefomstandigheden. Zoals ik in het besluit van het vorige hoofdstuk 
reeds aanstipte stelde Raelene Frances dat de “degrees of freedom” van een prostituee 
een van de belangrijkste richtingbepalers zijn voor haar leefsituatie, maar Frances 
noemde in één adem ook het belang van de prostitutiehiërarchie.2 In Hoofdstuk 4 heb ik 
gesuggereerd dat de hiërarchie tussen prostituees misschien wel belangrijker was voor 
de klanten dan voor de vrouwen zelf.3 Hier ga ik na of dit effectief het geval was door 
zowel positieve als negatieve aspecten van de werk- en leefomstandigheden te 
belichten. Eerst besteed ik aandacht aan het element dat de aard van de job bepaalde, 
met name het seksuele aspect. Daarna focus ik me op de algemene werk- en 
woonomstandigheden, namelijk de verdiensten, het arbeidsritme en de woonsituatie 
van de prostituees. Het laatste onderwerp, de specifieke arbeidsrisico’s, behandel ik het 
uitgebreidst. Onder deze noemer analyseer ik zes gevaren waar prostituees mee 
geconfronteerd konden worden: vervolging, alcoholmisbruik, geweld, ongewenste 
zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen en stigmatisering. Vóór ik 
inga op deze aspecten maak ik evenwel eerst nog een kleine excursie naar een 
nevenonderwerp: de lengte van een loopbaan in de prostitutie. Om de werk- en 
leefomstandigheden tijdens de prostitutiefase te analyseren is het nuttig om eerst 
inzicht te hebben in hoe lang deze levensfase duurde.   

 
                                                        
1 L.J. Rosenthal, Infamous commerce. Prostitution in eighteenth-century British literature and culture, Londen, Cornell 
University Press, 2006, 97-100; T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008, 25-50. 
2 Naast de “degrees of freedom” en de plaats in de hiërarchie noemde Frances nog vier andere factoren die de 
leef- en werkomstandigheden van prostituees vormgeven: de formele en informele maatschappelijke reacties 
op prostitutie, de marktkenmerken zowel inzake prostitutie als inzake de algemene economie en 
arbeidsmarkt, de technische en medische evolutie, en ten slotte natievorming en kolonialisering. Sommige 
van die factoren zijn uiteraard ook belangrijk in mijn analyse, maar ze handelen eerder over het 
maatschappelijke niveau en niet over de onderlinge variatie. Het beleid en de medische evolutie enz. komen in 
mijn betoog wel aan bod. Zie: R. Frances, “Working and living conditions”, in Selling sex in the city. A global 
history of prostitution, 1600s-2000s, Leiden, Brill, 2017, 677-706. 
3 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5. 
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8 .1  De duur van de prostitutiefase 

Eerder in dit proefschrift heb ik al een overzicht gegeven van de leeftijden en de 
beginleeftijden van de prostituees, maar aan de stopleeftijden en de lengte van een 
loopbaan heb ik tot hiertoe weinig aandacht besteed. In Hoofdstuk 4 stelde ik enkel dat 
de meesten stopten rond 23-24 jaar, maar dat een minderheid lang actief bleef.4 Enkele 
percentages verduidelijken dit nog beter. Op 25 jaar was 62% reeds gestopt, op 30 jaar 
was dit 77%, op 35 jaar 89% en op 40 jaar 96%.5 Er zijn verschillende redenen voor die 
vroege stopleeftijden, maar de belangrijkste is wellicht dat vrouwen op een gegeven 
moment te oud werden voor de job. Met het verdwijnen van de jeugd en schoonheid, 
verdwenen immers ook de (goed betalende) klanten.6 Het verglijden van de jaren 
speelde een grotere rol dan vandaag, wellicht omdat de jaren door de lage 
levensstandaard meer sporen achterlieten dan nu.7 Daarnaast waren er ook vrouwen die 
stopten omdat ze in de gevangenis belandden of op een andere manier door derden 
gestopt werden. Nog anderen stopten omdat ze andere perspectieven hadden. Volgens 
Judith Walkowitz stopten Engelse prostituees in de negentiende eeuw rond de leeftijd 
van 25 jaar omdat ze een respectabele job gevonden hadden of om zich te settelen met 
een echtgenoot.8 In het volgende hoofdstuk analyseer of dit ook in Brugge gebeurde. Nu 
blijf ik evenwel nog even bij de prostitutiefase zelf.  

De stopleeftijden tonen aan dat prostitutie geen levenslange activiteit was, maar 
verbonden was met een specifieke fase in de levenscyclus. Uitzonderingen daargelaten 
ging het ruwweg om de periode tussen achttien en dertig jaar, maar dit betekent 
natuurlijk niet dat elke loopbaan zolang duurde. Volgens Londense commentatoren 
duurde een loopbaan in de prostitutiesector maximum vier of vijf jaar.9 Mijn gegevens 
tonen echter aan dat dit in Vlaanderen eerder een gemiddelde dan een maximum was. 
Onder de recidivisten zat er gemiddeld vijf jaar tussen de eerste en de laatste 
vervolging,10 maar voor de totale groep is dit cijfer uiteraard niet zomaar bruikbaar. Ik 

 
                                                        
4 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4 en vooral figuur 4.2. 
5 Lijst met prostitutietypes (Bijlage 6). Deze percentages zijn bepaald a.d.h.v. de leeftijden bij arrestatie. 
6 R. Trumbach, Sex and the gender revolution. Volume 1: heterosexuality and the third gender in enlightenment London, 
Chicago, University of Chicago press, 1998, 136. 
7 M. Mechant, “The social profiles of prostitutes”, in Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van 
Nederveen Meerkerk (E.), ed. Selling sex in the city: a global history of prostitution, 1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 
2017, 851-852. 
8 J. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1980, 18. 
9 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
Londen, Longman, 1999, 47. 
10 Deze groep van recidivisten telt 66 personen. Het gaat om vrouwen die vervolgd werden in Brugge, maar 
ook in Brussel en Gent. 
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schat het gemiddelde voor de totale groep op een drie- of viertal jaar.11 De onderlinge 
verschillen waren echter gigantisch. Terwijl Marianne Passet bij haar arrestatie wellicht 
nog maar pas actief was en ze er door de tussenkomst van het gerecht ook meteen weer 
mee schijnt te zijn opgehouden,12 werkten andere vrouwen decennialang als prostituee. 
Zo werd Angeline Meijers verschillende keren gearresteerd in een periode van twaalf 
jaar en de arrestaties van Brigitte Vertonghe vonden plaats in een periode van 22 jaar.13 
Daarnaast waren er ook veel vrouwen die al geruime tijd actief waren toen ze voor het 
eerst gearresteerd werden. De oudste zussen Macqué waren op dat moment al twee en 
een half jaar actief en Marianne Cortenbos zelfs al twaalf jaar.14 Bovendien waren er 
ongetwijfeld ook vrouwen die na hun laatste arrestatie nog lang actief bleven. Rosa 
Macqué kreeg twaalf en vijftien jaar na haar vrijlating nog twee onwettige kinderen en 
was dus mogelijk opnieuw aan de slag gegaan.15 

Zoals het voorbeeld van Rosa reeds aangeeft waren prostituees met een lange 
carrière niet altijd ononderbroken actief geweest. Velen van hen hadden tussendoor één 
of meerdere gevangenisstraffen uitgezeten. Brigitte Vertonghe die in een periode van 
22 jaar vier keer vervolgd werd, bracht vijf jaar daarvan door in het spinhuis en Anna 
Lointjens was in een periode van zeventien jaar nauwelijks twee jaar op vrije voeten 
geweest.16 Daarnaast waren er ook vrouwen die er gewoon de brui aan gaven, maar het 
werk later alsnog hernamen. Toen de omstandigheden zich er opnieuw toe leenden of 
vereisten, keerden ze terug naar een beroep dat ze al kenden. Wellicht geldt dit voor 
een aantal weduwes en onbestorven weduwes die voor hun huwelijk prostituee waren 
geweest en het werk later terug oppikten. Zo had Elisabeth Cals die haar man verlaten 
had toegegeven dat ze voor haar huwelijk als prostituee gewerkt had en had Therese 
Walderick haar werk opgegeven bij haar huwelijk, maar hernam ze het tegen de wil van 
haar man toch.17  

Concluderend kunnen we stellen dat de lengte van de prostitutiefase erg afhankelijk 
was van persoon tot persoon, maar dat loopbanen van meerdere jaren niet uitzonderlijk 
waren. In het vervolg van dit hoofdstuk leg ik me toe op de werk- en 

 
                                                        
11 Dit is een schatting. Ik baseer me op de tijd tussen de arrestaties voor recidivisten en het veel hogere aantal 
eenmalig gearresteerden, de leeftijdspiramide (Hoofdstuk 4) en de kwalitatieve informatie waaruit kan 
afgeleid worden hoe lang iemand bij arrestatie al actief was. 
12 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 2, 1-3, 9 januari 1788. 
13 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 4 maart 1775; RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 13-14, 
6 februari 1787 (Angeline Meijers); RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 190, 29 oktober 1766; Tychten, 657, 
5, 11-12, 23 april 1788 (Brigitte Vertonghe). 
14 Voor de zussen Macqué zie de algemene inleiding. Voor Cortenbos zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.  
15 SAB, RBS, Geboorteakten, 24 mei 1803 (Joseph Macqué) en 17 oktober 1806 (Therese Macqué). 
16 Zie voor Brigitte Vertonghe haar eerste arrestatie (toen ze tot vijf jaar veroordeeld werd) en haar laatste 
(toen werd ze vermaand) : voetnoot 12. Zie i.v.m. Anna Lointjens Hoofdstuk 9, paragraaf 9.1.1.1.  
17 Zie Hoofdstuk 9, paragraaf 9.5.3. 
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leefomstandigheden van de vrouwen tijdens deze fase. Starten doe ik zoals vermeld met 
de aard van de job.   

8 .2  Seks 

Dat ze seks aanboden tegen betaling onderscheidde prostituees onmiskenbaar van 
andere vrouwen, maar dit betekent niet dat hun seksleven helemaal anders was dan dat 
van andere vrouwen of dat ze er anders tegenaan keken. In de recente literatuur wordt 
er bijvoorbeeld op gewezen dat niet-betaalde seks ook onderdrukkend kan zijn en dat de 
beslissing om betaald te worden voor iets dat ook onbetaald verwacht wordt bevrijdend 
kan zijn.18 Zoals ik in Hoofdstuk 4 reeds geargumenteerd heb verschilden de seksuele 
handelingen die prostituees uitvoerden nauwelijks van deze van echtelieden. De 
gangbare norm was vaginale penetratie en alles wijst er op dat dit ook zo was in de 
prostitutiecontacten.19 Dit betekent echter nog niet dat het evident werk was. Om de 
werkomstandigheden van de prostituees te beoordelen is het belangrijk om te weten of 
ze klanten en bepaalde verzoeken konden weigeren, en hoe ze er tout court tegenaan 
keken om seks te hebben met meerdere mannen. Helaas zijn er in de bronnen weinig 
aanknopingspunten over dit gegeven te vinden. We weten enkel dat er vrouwen waren 
die gedwongen werden, die weerzin en schaamte voelden, en dat er ook vrouwen waren 
die best wel wat beslissingsrecht en ambitie hadden, ook als ze bij een bordeelhouder of 
koppelaar werkten.  

Van het Gentse meisje in het bordeel van Jan Carlier weten we bijvoorbeeld dat ze 
“absolutelijck … geene gemeens willende hebben” met de klanten en dat ze er – ondanks 
hevig weerwerk – in slaagde om te ontsnappen.20 En ook Catharine Trigaler wilde 
helemaal niet als prostituee werken. Zij zag bovendien niet enkel op tegen het seksuele 
werk. Ze gaf ook aan dat ze niet graag naar klanten zocht op straat, maar dat ze 
verplicht werd om dit te doen. Toen ze al worsten verkopend van deur tot deur ging, 
was ze eens geconfronteerd met een vrouw die zei dat ze wel wist dat ze voor haar man 

 
                                                        
18 T.G. Blanchette, “Seeing beyond prostitution: agency and the organization of sex work”, in Rodríguez García 
(M.), Heerma van Voss (L.), en Van Nederveen Meerkerk (E.). Selling sex in the city: a global history of prostitution, 
1600s-2000s, Amsterdam, Brill, 2017; E. Van Nederveen Meerkerk, “A gender analysis of global sex work”, in 
Rodríguez García (M.), Heerma van Voss (L.), en Van Nederveen Meerkerk (E.), ed. Selling sex in the city. A global 
history of prostitution, 1600s-2000s, Leiden, Brill, 2017. 
19 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3. 
20 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.1. 
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kwam. Dit voorval schijnt een grote indruk nagelaten te hebben op Catherine en het is 
dan ook aannemelijk dat ze zich schaamde.21  

Andere vrouwen hadden meer in de pap te brokken, zowel ten aanzien van de 
organisatoren als ten aanzien van de klanten. Marie Santie verklaarde bijvoorbeeld dat 
ze in het bordeel waar ze woonde maar met drie of vier mannen seks had gehad en dat 
ze er veel meer “gerefuseert” had22 en een andere vrouw weigerde om seks te hebben 
tijdens haar menstruatie. Uit de verklaring van het buurmeisje die het voorval 
gadegeslagen had, blijkt bovendien dat de vrouw dit op vrij kordate wijze gedaan had: 
“qu’elle s’excusoit legerement par rapport a ses incommodites periodiques, mais que 
l’autre insistant toujours, elle leva enfin ses jupes et se mit devant luij toute nue enfin de 
luij faire voir que cet chose etoit impossible”23 Inspraak hebben is weliswaar niet 
hetzelfde als het werk graag doen, maar het toont wel aan dat er gradaties waren in wat 
de bestudeerde vrouwen graag of minder graag deden. Bovendien zijn er ook 
voorbeelden van meisjes die het graag goed wilden doen. Als beginneling had Angeline 
Meijers van een collega te horen gekregen dat ze “geene hoere trecken over haer en 
hadde” en daarop had ze geantwoord “als ick vier jaeren hoere sal geweest hebben 
gelijck gij, ick sal misschien beter trecken hebben”.24 Terwijl sommigen het werk in z’n 
totaliteit verafschuwden, waren er dus ook vrouwen die het met sommige klanten wel 
te verdragen vonden, het graag deden of het op z’n minst goed wilden doen. In het 
volgende onderdeel belicht ik de verdiensten van de prostituees. 

8 .3  Verdiensten 

De verdiensten kwamen in de loop van dit proefschrift al verscheidene keren ter sprake. 
Het is dan ook een uiterst belangrijk onderwerp. Zo heb ik aangetoond dat veel 
beginnende prostituees aangetrokken waren door de belofte om veel geld te verdienen. 
Anna Daeghelet was bijvoorbeeld in het vak verleid door een koppelaarster die zei “dat 
sij goede cier ende gelt daermede hadde becommen”.25 Later bleek echter dat veel 
meisjes bedrogen uitkwamen. Ze werden niet rijk of hielden minder over dan ze gedacht 

 
                                                        
21 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 7, 09 april 1770. 
22 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 8, 19-21, 08 augustus 1783. 
23 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 8, 7-8, 09 juli 1781 (getuigenverklaring van Angelique Marin 
tegen de bordeelhouder Philippe Herswynckel). 
24 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1775, 04 maart 1775. 
25 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 199, 1 juni 1770. 
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hadden. In dit hoofdstukonderdeel onderzoek ik de concrete verdiensten van de 
prostituees en vergelijk ik ze met de lonen van textielwerksters en meiden.    

 
Tabel 8.1 Netto-verdiensten van de prostituees26 

Bedrag27 Beschrijving 

Bron St. DL 
Naam  
vrouw 

Type 
prostitutie Beschrijving Jaar 

1/2 schelling 3,5 0,3 J. Allaert Open B. Trio met ander meisje en een "heer" in herberg 1788 

1 plaquet 3,5 0,3 J. Stevens Thuis 1 shift met knecht, bij haar thuis 1770 

1 plaquet 3,5 0,3 T. Hostens Soldaten Ze is gekend als "madam plaquet" 1769 

5 stuiver 5 0,4 A. Meijers Straat 1 shift, op straat 1775 

5 stuiver 5 0,4 A. Meijers Straat 1 shift, op kerkhof 1775 

5 stuiver 5 0,4 A. Meijers Open B. 1 shift, in huis koppelaarster 1775 

7 stuiver 7 0,6 J. Fonteijne Madam 1 shift, in eigen herberg 1770 

1 schelling 7 0,6 C.C. Hostens Open B. Verleidde klanten in een open bordeel voor 1 sch. 1784 

ong. 9 stuiver 9 0,7 A. Meijers Straat 1 shift, op straat 1775 

10 en 1/2 st. 10,5 0,9 J. Fonteijne Madam 1 shift, in eigen herberg 1770 

3 plaquetten 10,5 0,9 A. Meijers Straat 1 shift, aan de Coupure 1775 

2 schellingen 14 1,1 I. Moerman Thuis Bedrag dat ze kreeg van een religieus om te kussen 1782 

2 schellingen 14 1,1 J. Allaert Open B. 1 shift met een "heer", in herberg 1788 

2 schellingen 14 1,2 A. Meijers Straat 1 shift, op kerkhof 1775 

1/4 kroon 14 1,2 A. Meijers Open B. 1 shift, in herberg (waar ze gehaald was) 1775 

1/2 kroon* 28 2,2 L. Damoiseau Gesl. B. Prijs voor heren die kamer en meisje namen (Gent) 1785 

4 schellingen 28 2,3 I. Moerman Open B. Nacht met officier in herberg 1770 

1/2 kroon 28 2,3 A. Daeghelet Open B. 1 shift, in herberg 1770 

1 kroon** 56 4,5 A. Van Vijve Ongekend Bedrag dat ze op straat uitriep als haar prijs 1789 

1 kroon** 56 4,7 M. Cortenbos Stil Wekelijkse vergoeding vaste klant 1768 

1 en 1/2 kroon** 84 6,7 M. Beraet Open B. 1 shift, in herberg, wellicht gedeeltelijk gestolen 1782 

2 kronen** 112 9,0 I. Moerman Open B. Beloofde bedrag voor 1 shift met 2 paters 1781 
Bron: Databank rechtszaken (Bijlage 2)  

In Tabel 8.1 geef ik een overzicht van alle loonindicaties die ik in de bronnen aantrof. 
Links staat het bedrag (eerst zoals het in de bron staat en nadien omgerekend naar 
stuiver en daglonen) en rechts staat een korte omschrijving van de vrouw, het type 
 
                                                        
26 De netto-verdiensten betreffen de bedragen die de prostituees overhielden. Het deel dat ze aan een 
eventuele koppelaar betaalden is er dus afgetrokken. Enkel het bedrag genoemd door Louise Damoiseau is een 
bedrag betaald door een klant. Voor de omrekening naar stuiver heb ik gebruik gemaakt van: K. Lemmens, 
“Rekenmunt en courant geld”, in Jaarboek 1998 van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, (1998), 
38-46. 
De omrekening van stuiver naar daglonen gebeurde op basis van: C. Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij 
een historische en sociaal-economische synthese, 14de-20ste eeuw.”, in Devos (I.) en Lambrecht (T.). Bevolking, 
voeding en levensstandaard in het verleden. Verzamelde studies van Prof. dr. Chris Vandenbroeke, Gent, Academia 
Press, 2004, 169. Tussen 1768 en 1775 verdiende een mannelijke ongeschoolde arbeider gemiddeld 12 stuiver 
per dag, nadien was dit 12 en een halve stuiver per dag.  
27 Het bedrag is weergegeven in de eenheid waarin het in de bron vermeld stond, in stuiver en in dagloon. 
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prostitutie en de shift. De tabel bevat 22 indicaties. Het is dus duidelijk dat ik lang niet 
voor alle prostitutiesituaties, laat staan voor alle vrouwen, een loon terugvond. Toch 
zijn de Brugse bronnen wat dit betreft relatief rijk. In veel andere steden zijn er 
nauwelijks gegevens over concrete lonen beschikbaar.28 Met uitzondering van het 
bedrag genoemd door Louise Damoiseau (een halve kroon of 28 stuiver) betreft het 
allemaal netto-verdiensten. Dit betekent dat ik voor de prostituees die een deel van hun 
verdiensten moesten afstaan heb berekend hoeveel ze overhielden.29 De cijfers geven 
met andere woorden inzicht in wat de vrouwen daadwerkelijk verdienden. Aan de 
hoogste bedragen in de tabel moet echter een kanttekening toegevoegd worden want 
het ging om beloofde of gewenste bedragen in plaats van betaalde sommen, om 
weekbedragen of vermeende diefstallen. Anna Therese Van Vijve had haar prijs 
bijvoorbeeld uitgeroepen op straat, maar het is best mogelijk dat ze dit gedaan had om 
de omstaanders – waaronder haar moeder – te shockeren.30 

Verdienden prostituees meer dan andere vrouwen? Een blik op de tabel beantwoordt 
deze vraag meteen: ja. Prostituees verdienden zelfs meer dan mannen, of toch evenveel. 
Terwijl het dagloon van een ongeschoolde mannelijke arbeider twaalf stuiver was, 
bedroeg het gemiddelde prostitutieloon voor één shift elf stuiver31 en de laagst betaalde 
prostituees inden voor één shift drie en een halve stuiver. Dienstmeiden verdienden 
nauwelijks vier stuiver per dag en spellewerksters vier tot zeven, uitzonderlijk negen.32 
Dit betekent dat zelfs de slechtst betaalde prostituees voldoende hadden aan drie 
klanten per dag om meer te verdienen dan de best betaalde spellewerksters. Het belang 
van dit gegeven, dat ook vastgesteld werd voor andere steden,33 kan nauwelijks 
overschat worden. Het toont niet alleen aan dat prostitutie een uitweg kon bieden voor 
vrouwen die er op andere manieren niet kwamen, maar ook dat prostituees zich een 
stuk meer konden veroorloven dan andere vrouwen. Prostituees worden vaak als 
slachtoffers omschreven omdat ze geen andere manier meer zouden zien om in hun 
levensonderhoud te voorzien, maar zoals Thad Blanchette stelt: “the ability to earn in 
one sex act what a male earns in a day is a non-trivial means of achieving one’s socio-

 
                                                        
28 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Académique Perrin, 1987, 
325-6; M. Pluskota, Prostitution and social control in eighteenth-century ports, Londen, Routledge, 2016, 60. 
29 Uiteraard kon ik dit enkel doen als het aangegeven was hoeveel ze moesten afstaan. Bij Louise Damoiseau 
was dit niet het geval.  
30 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 724, 6, 1-7, 16 juni 1789 (getuigenverklaring Joanne Therese De 
Somer). 
31 Ik heb dit bedrag berekend zonder de hoogste waarden of de waarden die betrekking hadden op iets anders. 
Dit betekent dat ik de bedragen met * niet in de berekening opgenomen heb. 
32 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4 en 2.5; en Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 
33 E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 325-326; R. Frances, “Working and living conditions”, 684-
689; T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 35-36; M. Pluskota, Prostitution and social 
control in eighteenth-century ports, 60; T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, 167; L. Van de Pol, 
Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996, 339. 
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economic desires which can counterbalance the stigma of prostitution and the need to 
perform sex without desire.”34 Volgens Elise Van Nederveen Meerkerk kan sekswerk 
daarom bijdragen “to even more than economic independence”.35 

De gegevens wijzen echter niet alleen op de hoge verdiensten van de prostituees, 
maar ook op de gigantische verschillen tussen de vrouwen onderling. Terwijl Therese 
Hostens zich prostitueerde voor drie en een halve stuiver – de “officiële” bodemprijs, 
maar wellicht niet de allerlaagste prijs36 – streek Anna Daeghelet 28 stuiver op voor het 
bevredigen van een klant in een oneerlijke herberg en Isabelle Moerman beloofde een 
buurmeisje zelfs 112 stuiver om aan de wensen van twee paters te voldoen. De grote 
variatie in verdiensten is voor een deel te verklaren door de hiërarchie van de markt en 
voor een deel door het profiel van de klant. Zoals ik eerder al besprak betaalde een 
rijkere klant in dezelfde setting meer dan een armere klant. Zo kreeg Angeline Meijers 
voor een shift op een kerkhof de ene keer vijf en de andere keer veertien stuiver.37 De 
belangrijkste determinator bleef echter de hiërarchie. Terwijl het gemiddelde loon van 
een lage klasse prostituee acht stuiver bedroeg, bedroeg dit van een bordeelprostituee 
veertien stuiver. Het prijsverschil voor de klant dat ik in Hoofdstuk 4 besprak, bleef dus 
overeind voor de prostituees. 

Althans, zo was het voor de vrouwen die in open bordelen werkten. De bronnen 
bevatten geen enkele indicatie over de nettolonen van vrouwen in gesloten bordelen. 
Het enige bedrag in de tabel dat verwijst naar een gesloten bordeel is de prijs die Louise 
Damoiseau noemde, maar dit betreft de prijs voor de klanten en niet het loon van de 
prostituee. In Hoofdstuk 7 toonde ik aan dat prostituees in gesloten bordelen ofwel 
tafelgeld betaalden, ofwel een deel van hun inkomsten afstonden.38 Of de vrouwen erin 
slaagden om veel of genoeg geld te verdienen was uiteraard afhankelijk van hoeveel ze 
moesten afstaan, het aantal klanten en de prijs die deze laatsten betaalden. In het vorige 
hoofdstuk hebben we gezien dat er wat het eerste betreft erg grote verschillen waren. 
Sommige prostituees in de kostgeldregeling moesten twee kronen (112 stuiver) per 
week betalen en anderen slechts zeven stuiver, en sommige prostituees in de 
afdrachtregeling moesten 50% van hun inkomsten afstaan terwijl anderen alles of 
nagenoeg alles moesten afgeven. Brigitte Vertonghe hield bijvoorbeeld amper iets over 

 
                                                        
34 T.G. Blanchette, “Seeing beyond prostitution: agency and the organization of sex work”, 762. 
35 E. Van Nederveen Meerkerk, “A gender analysis of global sex work”, 811. 
36 Uiteraard is het mogelijk dat de variatie in werkelijkheid nog groter was, maar de bronnen geven geen 
gedetailleerder overzicht. Het is bv. denkbaar dat een vrouw als Marie Bosan die “uiterlijck mismaekt ende 
geestropieert” was en “oneerlijck” was met “kinders van 10 a 12 jaeren” geen drie en een halve stuiver per 
shift kreeg en het is evenzeer mogelijk dat zwaar alcoholverslaafde vrouwen zich voor minder prostitueerden. 
Verderop komt ook nog een voorbeeld ter sprake van een alcoholverslaafde prostituee die zich mogelijks 
prostitueerde voor drank en eten: zie paragraaf 8.6.2. in dit hoofdstuk. 
37 Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.5. 
38 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.3. 
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en Catherine Trigaler helemaal niks.39 Dat de bordeelprostituees in de hiërarchie een 
tussenpositie bekleedden betekent dus niet dat ze daar zelf altijd wel bij voeren. 
Sommigen verdienden wellicht een heel stuk minder dan de straatprostituees en 
wellicht moesten ze daar ook nog eens veel harder voor werken. Anderen werden 
regelrecht uitgebuit en waren slaven. Veralgemeend kan die vaststelling echter niet 
worden.  

Vrouwen die “slechts” de helft van hun inkomen moesten afstaan, konden wel 
degelijk winst maken. Als het bedrag dat Louise Damoiseau noemde representatief is 
voor gesloten bordelen dan betaalden de klanten daar 28 stuiver. Als de prostituee de 
helft daarvan kon houden verdiende ze nog steeds veertien stuiver per klant, evenveel 
als het gemiddelde loon in de open bordelen en een stuk meer dan een spellewerkster 
op een dag. Hetzelfde geldt voor vrouwen in de kostgeldregeling. Zelfs wie twee kronen 
per week moest afstaan, kon dit bij een tarief van veertien of 28 stuiver per klant 
“makkelijk” doen. Als de prostituee per dag veertien stuiver voor zichzelf wilde 
overhouden, moest ze aan deze tarieven acht tot vijftien klanten per week hebben. Een 
lagere klasse prostituee die werkte aan een tarief van drie en een halve stuiver had 28 
klanten per week nodig om veertien stuiver per dag te verdienen. De hiërarchie had in 
de meeste gevallen dus wel degelijk een rechtstreekse invloed op de verdiensten van de 
prostituees. Met hetzelfde aantal klanten verdiende een bordeelprostituee – ook als ze 
twee kronen per week of de helft van haar verdiensten moest afstaan – een stuk meer 
dan een straatprostituee of een arme thuisprostituee. Tegelijk echter toont dit overzicht 
aan dat het uiteindelijke loon afhankelijk was van het aantal klanten. In het volgende 
onderdeel besteed ik aandacht aan het aantal klanten per prostituee en meer in het 
algemeen aan hun arbeidsritme. 

8 .4  Arbeidsritme  

Het arbeidsritme van prostituees laat zich niet makkelijk bepalen. Als het voor de 
verdiensten al moeilijk is om indicaties te bekomen, dan is het voor het aantal klanten 
en de werkuren nog moeilijker. Het meest inzicht geven de bronnen in de lengte van 
één shift en daar zat al best veel variatie op. Soms omhelsde een shift een behoorlijk 
lange werkduur. Isabelle Moerman bracht weleens een hele nacht door met één klant.40 
De meeste contacten waren echter kortdurend, zeker deze van straatprostituees. Een 
 
                                                        
39 Zie Hoofdstuk 7, paragrafen 7.2.2, 7.2.3 en 7.4.3. 
40 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 198-202, 1 juni 1770. 
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beurt op het kerkhof of ergens aan de Coupure terwijl iemand de wacht hield kan niet 
veel langer dan een kwartier geduurd hebben en uit de omschrijving van enkele 
bordeelshifts blijkt dat die evenmin lang duurden: een halfuur, hooguit twee uur. Een 
buurman van de Neptunus verklaarde bijvoorbeeld dat hij de haalster van het bordeel 
eens heel haastig had zien buitenkomen “salvo justo ten 11 ½ uren s’noens” en dat er 
kort daarna twee prostituees gearriveerd waren. “Omtrent den een uren” was de eerste 
weer buitengekomen en de tweede was kort nadien gevolgd.41 Met andere woorden: een 
bordeelprostituee verdiende meer aan één klant dan een straatprostituee, maar ze 
moest er een stuk langer voor werken. In het algemeen is het echter duidelijk dat een 
prostituee niet zolang moest werken als andere vrouwen om genoeg te verdienen.  

Textielwerksters die van hun loon wilden rondkomen, moesten zes dagen per week 
van ’s morgens tot ’s avonds werken42 en ook dienstmeiden hadden bitter weinig vrije 
tijd. Uit de historiografie over meiden blijkt dat zij zes dagen of zelfs zes en een halve 
dag per week moesten werken.43 Volgens Carmen Sarasúa werkte een meid van 5 a 6 uur 
’s morgens tot 11 a 12 uur ’s avonds en moest ze ook daarbuiten steeds ‘on call’ zijn.44 
Zelfs als ze sliep, kon ze dus opgetrommeld worden. Bovendien was het zwaar werk. 
Aangezien er geen stromend water was, vergde poetsen en kleren wassen heel wat 
sleurwerk. Tegelijk was een deel van het werk ook intiem en vuil. Dienstmeiden zagen 
wat er op de lakens zat van hun werkgevers en moesten hun wc-potten uitgieten en 
reinigen.45 In vergelijking met het werk van een dienstmeid was textielwerk minder 
zwaar, maar daar tegenover staat dat het wel uithoudingsvermogen vroeg en een grote 
behendigheid en snelheid.46 

Dit overzicht toont aan dat het voordeel van prostitutie niet alleen in de verdiensten 
zat, maar  mogelijks ook in de vrijgekomen tijd. Een prostituee kon meer verdienen dan 
andere vrouwen en toch wat vrije tijd overhouden. Dit betekent echter niet dat het 

 
                                                        
41 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 716, 17-18, 12 juli 1781 (Getuigenis Francois Ritsinck tegen Philippe 
Herswynckel). 
42 E. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, 
1581-1810, Amsterdam, Aksant, 2007, 309-312. 
43 E. Hubbard, City women: money, sex, and the social order in early modern London, Oxford, Oxford University Press, 
2014, 36; C. Matthys, Sex and the city: female domestic servants and the diffusion of fertility control in Flanders, 1830-
1930, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2012, 161; C. Sarasúa, “Were servants paid according 
to their productivity?”, in Fauve-Chamoux (A.). Domestic service and the formation of European identity : 
understanding the globalization of domestic work, 16th-21st centuries, Bern, Peter Lang, 2004, 535. 
44 C. Sarasúa, “Were servants paid according to their productivity?”, 535. 
45 S. McIsaac Cooper, “From family member to employee: aspects of continuity and discontuinity in English 
domestic service, 1600-2000”, in Antoinette Fauve-Chamoux, ed. Domestic service and the formation of European 
identity : understanding the globalization of domestic work, 16th-21st centuries, Bern, Lang, 2004, 284; T. Meldrum, 
“London domestic servants from depositional evidence, 1660-1750: servant-employer sexuality in the 
patriarchal household.”, in Hitchcock (T.), King (P.), en Sharpe (P.), ed. Chronicling poverty. The voices and 
strategies of the English poor, 1640-1840., Londen, Palgrave, 1997, 146-150. 
46 E. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, 
1581-1810, 313-314. 
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arbeidsritme van prostituees niet slopend kon zijn. Ten eerste was het werk niet altijd 
beperkt tot de tijd die een vrouw met een klant doorbracht. Sommige vrouwen 
spendeerden veel tijd aan de zoektocht naar klanten, moesten net zoals dienstmeiden 
steeds paraat blijven, verveelden zich in de wachttijden of kwamen niet aan genoeg 
klanten om hun schulden te betalen. Als Catherine Trigaler geen klanten had, moest ze 
bijvoorbeeld van deur tot deur gaan om klanten te zoeken en voor de twee vrouwen die 
naar de Neptunus gehaald werden, is het mogelijk dat zij steeds beschikbaar moesten 
zijn.47 Marie De Faijt verklaarde dan weer dat ze haar bordeel in Brussel verlaten had 
omdat er niet genoeg klanten waren en Joanne Poortere stelde dat “de neiringe” in haar 
huidige bordeel “niet te groot en is”.48  

Ten tweede waren er ook vrouwen die veel klanten na elkaar hadden, hetgeen zonder 
twijfel een zware fysieke tol eiste. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zussen Plissinck. Een 
van hun buurvrouwen vertelde aan de schepenen “dat den eenen hoop [klanten] den 
anderen schijnt te vervangen” en “dat er t’alle stonden somwijlen twee drye ende 
somwijlen meer van die jonckheden van aghter over den meur liggen op hun erfven, bij 
dien d’andere met de meissens in de camer sijn ende de welcke seer waerschijnlijck 
aldaer hunnen tour afwaghten”.49 Het arbeidsritme van de zussen Plissinck lag dus 
behoorlijk hoog. Aangezien het om zelfstandige prostituees met welstellende klanten 
ging moet daar uiteraard een exuberant loon tegenover gestaan hebben, maar voor de 
vrouwen in gesloten bordelen gold dit niet altijd. Catherine Trigaler die volledig in de 
macht was van haar bordeelhouder moest wellicht ook veel klanten bolwerken, maar ze 
werd er niet voor vergoed.50 

Het spreekt vanzelf dat de variatie in arbeidsritme in grote mate afhankelijk was van 
het “arbeidsstelsel” van de prostituees. De voltijdse prostituees zullen uiteraard heel 
wat meer shifts gedaan hebben dan zij die slechts sporadisch als prostituee werkten. In 
feite kan de regelmaat waarmee vrouwen in de prostitutiesector werkten het best als 
een continuüm gezien worden. Terwijl sommige vrouwen lange en intensieve 
werkdagen klopten, waren er anderen die maar af en toe eens seks hadden tegen 
betaling. Het enige wat vaststaat is dat ze op korte tijd meer verdienden dan andere 
vrouwen. Soms kwam daar veel vrije tijd bovenop, soms niet. In het volgende deel ga ik 
na of de hoge verdiensten van de prostituees en hun relatief gunstige arbeidsritmes ook 
leidden tot een betere woonsituatie.     

 
                                                        
47 Trigaler 
48 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 1, 19-20, 6 februari 1787 (De Faijt); Tychten, 659, 5, 7, 11 maart 
1790 (Poortere). 
49 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 725, 9, 13-18, 4 oktober 1790 (Getuigenverklaring Catherine Chanson).  
50 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2. 
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8 .5  Woonsituaties 

Voor sommige vrouwen is het duidelijk dat hun woonsituatie aanzienlijk bevoordeeld 
was door hun werk als prostituee. Zo woonde de stille prostituee Marianne Cortenbos in 
een huis met verschillende kamers en ook de topgroep onder de bordeelprostituees 
woonde vrij comfortabel.51 De vrouwen in het bordeel van Carel Malfayt en Marie De 
Klerck – hetgeen zowel bordeelprostituees als onderhouden vrouwen betrof – woonden 
in een “appartement”, hetgeen wellicht sloeg op een ruime individuele kamer.52 De 
woonsituatie van deze vrouwen was zonder twijfel uitzonderlijk want in de lagere 
klassen was een eigen kamer, laat staan een eigen huis, verre van evident. In veel 
gezinnen werden kamers en zelfs bedden gedeeld met meerdere personen en ook 
dienstmeiden hadden zelden een eigen kamer.53  

Het merendeel van de prostituees schijnt echter niet door “luxe” omgeven geweest te 
zijn. Aan het andere eind van het spectrum waren de woonsituaties heel wat penibeler. 
Anna Loys woonde bijvoorbeeld in bij een ouder koppel in een beluikhuisje en Joanne La 
Loy woonde bij haar ouders en wellicht ook haar broer en zus in een zonder twijfel klein 
huisje in het armoedige Sottestraatje.54 Andere prostituees verbleven in armtierige 
bordelen zonder enige ruimte voor zichzelf. Anna De Tant woonde bijvoorbeeld in een 
bordeel dat gevestigd was in een kelder, een ruimte die gedeeld werd door drie 
volwassenen en drie kinderen.55 Nog anderen waren “zonder vaste woonst”. Marie 
Couvreur was dakloos en logeerde hier en daar bij kennissen of in bordelen. Als ze niks 
vond of dronken was, sliep ze op straat.56  

Het is onmogelijk om de woonsituaties van de prostituees systematisch te vergelijken 
met deze van andere vrouwen, maar het is waarschijnlijk dat ze erg gelijkend waren. 
Sommigen leefden comfortabel, maar de meerderheid wellicht niet. Voor de vele jonge 
meisjes die bij hun ouders woonden, veranderde hun leefsituatie uiteraard niet door de 
prostitutieverdiensten en voor de bordeelprostituees was alles uiteindelijk afhankelijk 
van het soort huis waar ze terecht kwamen. Het is dus niet omdat de verdiensten in de 
prostitutie hoog waren dat het geld naar duurzaam comfort ging. Van de Pol stelde dat 
prostituees het geld dat ze verdienden makkelijk weer uitgaven en volgens Trumbach 

 
                                                        
51 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3. 
52 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 2, 28-30, 27 maart 1783. 
53 S. McIsaac Cooper, “From family member to employee: aspects of continuity and discontuinity in English 
domestic service, 1600-2000”, 282. 
54 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 719, 5, 16-21, 26 mei 1784 (Anna Loys); Tychten, 649, 10, 8-10, 17 
november 1780 (La Loy). 
55 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 713, 5, 17-20, 09 juni 1778.  
56 Dit geldt voor verschillende vrouwen, o.a. voor Marie Couvreur : RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 5, 19-20, 
26/04/1788. 
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bleven de meeste prostituees arm.57 Voor veel vrouwen zal dit inderdaad zo geweest 
zijn. Toen Marie De Klerck ervan beschuldigd werd dat ze “eene dochter van plaisier is 
ende tot een ieders gebruyck” antwoordde ze de schepenen “dat sij soo arm niet en 
soude sijn indien sij de deugeniete hadde willen spelen”.58 Prostituees zouden een groot 
deel van hun geld uitgeven aan kleding, voeding en drank, zaken die noodzakelijk waren 
om mee te draaien in de sekssector.  

Los van de materiële omstandigheden kunnen we de woonsten van de prostituees ook 
indelen naar type. Aan de ene kant waren er prostituees die in een “gewone” context 
leefden: hetzij bij hun ouders, in een eigen woonst of bij een hospes. Vrouwen in 
dergelijke omstandigheden waren zonder twijfel goed geïntegreerd in de samenleving. 
Ze woonden immers samen met en tussen andere personen van de werkende klassen en 
waren enkel atypisch in de zin dat hun woon- en werkplaats van elkaar gescheiden 
waren. Spinnen en spellewerken waren immers huisnijverheden en dienstmeiden 
woonden in bij hun werkgever. Aan de andere kant waren er prostituees die in een 
werk-gerelateerde context woonden: de bordeelprostituees. Hun woonsituatie was op 
het eerste zicht behoorlijk ongewoon en ongunstig. Hoewel het dat voor sommige 
vrouwen ongetwijfeld ook was, moet de woonsituatie van bordeelprostituees echter in 
de tijdscontext geplaatst worden.  

Dienstmeiden woonden ook in bij hun werkgever en er zijn heel wat zaken waarin de 
leefsituaties van beide beroepsgroepen op elkaar leken. Veel bordeelprostituees 
moesten zich wellicht schikken naar de wensen en eisen van hun bordeelhouders, maar 
hetzelfde geldt voor dienstmeiden. Ook zij moesten voortdurend beschikbaar zijn en 
voldoen aan de vragen van hun werkgevers. Zowel bordeelprostituees als dienstmeiden 
konden het met hun werkgever goed of slecht treffen. Daarnaast is het ook zo dat de 
omvang en de samenstelling van beide soorten huishoudens nauwelijks van elkaar 
afweek. Net zoals in de meeste huishoudens met dienstpersoneel, waren er in de meeste 
bordelen slechts één of twee inwonende prostituees.59 En net zoals dat het geval was in 
huishoudens met personeel, werden de meeste gesloten bordelen uitgebaat door een 
gehuwd koppel (43%), maar waren er daarnaast ook alleenstaande mannen (27%) en 
vrouwen (27%). Bordelen waar een ander duo of een familie aan het hoofd waren 

 
                                                        
57 R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 163; L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de 
zeventiende en achtiende eeuw, 339. 
58 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, cahier 4, folio 24-27, 15/04/1776, verhoor Marie Herentals (alias Marie De 
Klerck).  
59 Over dienstmeiden, zie: S. McIsaac Cooper, “From family member to employee: aspects of continuity and 
discontuinity in English domestic service, 1600-2000”, 281. Over de beperkte omvang van vroegmoderne 
bordelen in andere steden, zie: E.-M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs, 215; A. Du Pont, Prostitutie in 
de stad Antwerpen, 16de-17de eeuw, Leuven (onuitgegeven masterverhandeling KU Leuven), 1985, 34; L. Van de 
Pol, Het Amsterdams hoerdom, 268. 
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uitzonderingen (4%).60 Bovendien waren er net als in andere huishoudens ook 
regelmatig kinderen aanwezig. In minimum 31% van de opgerolde gesloten bordelen 
woonden er kinderen.61  

Er was echter ook een belangrijk verschil tussen bordeelprostituees en dienstmeiden. 
De eersten waren veel minder geïntegreerd in het stedelijke leven. Veel bordeelmeisjes 
waren zo kort in de stad dat het onmogelijk was om contacten te leggen buiten de 
sector. Terwijl de gemiddelde betrekking van een meid ongeveer een jaar duurde en 
prostituees in Amsterdam ongeveer drie maanden in één bordeel bleven,62 omvatte de 
lengte van een bordeelverblijf in Brugge hooguit twee maanden. Zeker in de meest 
bedrijvige huizen werden prostituees snel afgewisseld. Van de meisjes bij Pieter Aerts 
waren er twee die er acht dagen woonden, één veertien dagen, één een maand en één 
negen weken. Aangezien de laatste drie bij hun arrestatie op het punt stonden om de 
stad te verlaten, kunnen we stellen dat de gebruikelijke arbeidsduur in dit bordeel twee 
tot negen weken bedroeg.63 In het huis van Jan Carlier en Maria Peulu was dit 
gelijkaardig. De laatste prostituee was er vier weken geweest en de vrouw daarvoor zes 
weken.64 Uiteraard waren er uitzonderingen – Marie Barbara Haijletters verbleef 
bijvoorbeeld een volledig jaar in hetzelfde bordeel65 – maar door de band genomen kan 
gesteld worden dat de duur van de betrekkingen zo kort was dat het moeilijk was om 
vrienden te maken en zich thuis te voelen in Brugge. Bovendien was 15% van de 
bordeelprostituees Franstalig en konden ze met de meeste Bruggelingen dus niet 
praten.66 Mobiliteit en eenzaamheid schijnen een risico geweest te zijn van het vak. In 
het volgende onderdeel belicht ik nog meer arbeidsrisico’s. 

 
                                                        
60 Deze cijfers zijn enkel gebaseerd op de gesloten bordelen waarvan de uitbater(s) gekend (maar niet altijd 
vervolgd) zijn (n: 82). 
61 Dit percentage werd enkel berekend t.o.v. de gesloten bordelen waarvan de uitbaters vervolgd werden 
(n :36). Ook in deze rechtszaken stonden kinderen niet per definitie vermeld, maar de kans was wel een pak 
groter.  
62 Zie m.b.t. de duur van dienstmeidenbetrekkingen: H. Bras, Zeeuwse meiden: dienen in de levensloop van vrouwen, 
1850-1950, Amsterdam, Aksant, 2002, 80-84; P. Earle, “The Female Labour Market in London in the Late 
Seventeenth and Early Eighteenth Centuries”, in Economic History Review, (1989), 3, 132; E. Hubbard, City women: 
money, sex, and the social order in early modern London, 30; T. Meldrum, “London domestic servants from 
depositional evidence, 1660-1750: servant-employer sexuality in the patriarchal household”, 192-195. Zie voor 
de Amsterdamse prostituees: L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 269. 
63 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 642, 194-195, 15 maart 1758; en de verhoren van de prostituees. 
64 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 8, 7-18, 09 september 1778. 
65 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 4, 29-30, 24 mei 1785. 
66 Van de 96 vrouwen in gesloten bordelen werden er 14 verhoord in het Frans. In totaal waren er 28 
Franstaligen onder de 302 prostituees (9%). 
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8 .6  De risico’s  van het vak 

Het is intussen duidelijk dat het leven van de prostituees niet steeds in ongunstige zin 
afstak tegen dat van hun tijdgenoten. Ze verdienden doorgaans meer dan andere 
vrouwen en moesten daar wellicht ook minder lang voor werken. Die voordelen hadden 
echter een prijskaartje. Naast het eenzaamheidsrisico voor mobiele prostituees, waren 
er voor alle vrouwen in het vak zes grote arbeidsrisico’s: vervolging, alcoholmisbruik, 
geweld, zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen en stigmatisering. 

8 .6.1  Vervolging 

Gerechtelijke vervolging was een van de grootste risico’s van het vak. Alleen al het feit 
dat mijn onderzoek gebaseerd is op rechtszaken toont dit aan. De continue dreiging 
waaronder de prostituees hun beroep uitoefenden kan niet anders dan doorgewogen 
hebben. Of ze uiteindelijk opgepakt werden of niet, vrouwen die in de sekssector 
werkten moesten voortdurend op hun hoede zijn voor de acties van het gerecht. Ze 
pasten zich dan ook aan het risico aan. Zoals ik eerder al vermeld heb, vermeden ze 
prostitutie in openbare ruimtes of deden ze een beroep op een collega, koppelaar of 
handlanger om de wacht te houden.67 Veel vrouwen zochten ook de “veiligheid” van een 
bordeelsetting op, maar gaven daar ook een deel van hun vrijheid voor op.68 Het 
uitoefenen van hun beroep moet een continue evenwichtsoefening geweest zijn tussen 
het vinden van klanten en het vermijden van risico’s. Makkelijk kan dat niet geweest 
zijn want beide waren nauw met elkaar verbonden. In het soldatenkwartier was het 
bijvoorbeeld makkelijk om klanten te vinden, maar het risico op arrestatie was er ook 
heel groot.  

De vrouwen die in bordelen werkten hadden wellicht altijd een verstopplaats of 
vluchtroute in gedachten voor als het nodig zou zijn. Uit de patrouilleverslagen en 
rechtszaken blijkt immers dat veel prostituees zich verstopten of vluchtten van zodra ze 
gewaarschuwd waren over de komst van de burgerlijke wacht.69 Pieternelle Vander 
Lande zat in Het Papenheester bijvoorbeeld verstopt in een kast en Joanna Heye was de 
kelder van De Witte Beer ingevlucht.70 De bronnen geven uiteraard vooral inzicht in 
mislukte vluchtpogingen, maar het is duidelijk dat ook zij die er wel in slaagden om een 

 
                                                        
67 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3. 
68 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.2.  
69 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3. 
70 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 641, 211, 1 juli 1751 (Pieternelle Vander Lande); SAB, Oud archief, 188, 
Criminele informatiën, Map 8, 22 juli 1772 (Joanne Heye). 
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arrestatie te vermijden ook benadeeld waren. Ze hadden de stress van het vluchten 
doorstaan en soms hadden ze zichzelf daarbij in gevaar gebracht. Joanne Samson zou 
bijvoorbeeld regelmatig over een tuinmuur gevlucht zijn.71 Daarnaast is het wellicht ook 
zo dat ze inkomensverlies leden omdat het in dergelijke omstandigheden niet mogelijk 
was om hun werk te doen of hun prijs te innen.  

Als prostituees wisten dat er een onderzoek tegen hen liep of zou komen, moeten ze 
al helemaal in paniek geweest zijn. Joanne Samson was na de arrestatie van een vriendin 
bijvoorbeeld niet meer naar huis geweest en veel vrouwen verlieten de stad.72 Godelieve 
Maezeman was naar Stavele gevlucht. Dit was haar geboortedorp, maar ze woonde al 26 
jaar in Brugge.73 Rosa Fonteyne was dan weer naar Gent gevlucht en Anne Marie Gerard 
naar Holland.74 Gevluchte personen werden meestal gearresteerd toen ze na enige tijd 
terug in de stad kwamen, maar soms werden ze ook in andere steden opgespoord. De 
schepenen vroegen soms aan hun collega’s in andere steden om misdadigers te 
arresteren.75 Al ging men voor prostituees zelden zo ver, het is duidelijk dat sommige 
vrouwen nooit rust vonden en het gevaar liepen hun vertrouwde omgeving voor lange 
tijd te moeten missen.    

8 .6.2  Alcoholmisbruik 

Een tweede arbeidsrisico voor prostituees was alcoholmisbruik. Aangezien de meeste 
vrouwen in oneerlijke herbergen werkten of in herbergen op zoek gingen naar klanten, 
was alcohol nooit veraf.76 Meedrinken was belangrijk om het contact te leggen met de 
klanten. Toen Caroline Janson opgepakt werd, was ze bijvoorbeeld bier aan het drinken 
met twee mannen en Joanne Heye werd gearresteerd toen ze een glas wijn aan het 
drinken was met een klant.77 Marie Houstin werd dan weer betrapt in “een besondere 
camer alwaer sij tussen flesschen en glaesen sat met eenen ongelijcken persoon” en er 

 
                                                        
71 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 10, 8-13, 30 november 1780. 
72 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 9, 27-29, 14 november 1780. 
73 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 49-50 en 60, 17 juli 1756. 
74 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 6, ongedateerd stuk (Rosa Fonteyne); RAB, FSB, TBO 119, 
Tychten, 649, 1, 1-9, 19 januari 1780 (Anne Marie Gerard). 
75 B. Vos, Meisjes van plezier. De prostituee te Gent in de zeventiende en achttiende eeuw (casus 1775-1795), Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 2007, 99 en 151. Barbara Vos die prostitutie in Gent bestudeerde, 
beschrijft een aantal dergelijke aanvragen van Brugse schepenen, onder meer deze om Joanne Fonteyne te 
laten arresteren. Het gaat wellicht om een bordeelhoudster (niet Josepha Fonteijne) die in de Brugse bronnen 
opduikt als Wanne Latte, maar uiteindelijk nooit vervolgd is. 
76 B. Kümin en B.A. Tlusty, ed., The world of the tavern. Public Houses in Early Modern Europe, Burlington, Ashgate, 
2002; A.L. Martin, Alcohol, sex and gender in late medieval and early modern Europe, Basingstoke, Palgrave, 2001. 
77 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 8, 27-28, 06 augustus 1788. Janson en Heye, 1 vd 2 toevoegen. 
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waren ook bordeelhouders die hun personeel verplichtten om te drinken zodat de 
klanten meer consumeerden.78  

Wie niet oplette kon in een dergelijke context makkelijk aan alcohol verslaafd 
geraken. In totaal kon ik voor 6% van de prostituees vaststellen dat ze met een 
alcoholprobleem kampten. Al is het niet duidelijk hoe uitzonderlijk dit cijfer is – 
alcoholisme was een maatschappelijk probleem in Brugge in dit tijdvak79 – het is wel 
duidelijk dat de herbergcontext een reëel risico met zich meebracht. Dit kan 
bijvoorbeeld afgeleid worden uit de rechtszaken tegen Marie Vitse. Toen Marie voor het 
eerst gearresteerd werd in 1771, was er van een drankprobleem nog geen sprake. Marie 
zelf zei wel dat ze wat wijn gedronken had in een herberg, maar dit was eerder een 
excuus om haar aanwezigheid in een “slecht huis” te verklaren. In 1778 werd Marie 
opnieuw gearresteerd. De nadruk in dit proces lag nog steeds op “hoererije”, maar haar 
drankmisbruik kwam ook reeds ter sprake. In een proces uit 1789 ten slotte kwam 
prostitutie niet meer aan bod, maar was het drankmisbruik duidelijk geëvolueerd tot 
een ernstige verslaving. Marie’s moeder had klacht ingediend omdat haar dochter al wat 
ze te pakken kreeg verdronk. Zo had ze de loden pijp van hun huis en enkele bomen 
verkocht. De moeder had haar bezittingen nu elders ondergebracht omdat ze schrik had 
alles te verliezen.80  

Uiteraard kan de vraag gesteld worden of sommige verslavingen te wijten waren aan 
de job of dat het omgekeerde gold en prostitutie een gevolg was van alcoholisme. Dit 
kwam ook voor, maar het doet geen afbreuk aan het risico dat alcoholgebruik in het 
milieu met zich meebracht. Bovendien bracht alcoholisme in prostitutiecontexten 
sowieso een vicieuze cirkel met zich mee. Verslaafde prostituees hebben immers de 
neiging om meer gevaarlijke en laagbetaalde opdrachten te aanvaarden.81 In de 
rechtszaak tegen Marie De Roo, een jong Brugs meisje met een alcoholprobleem, is 
bijvoorbeeld sprake van een nacht die ze doorbracht bij twee mannen op hun schip. 
Marie verklaarde dat ze er ’s morgens na het eten van een boterham vertrokken was. 
Het is niet zeker of Marie meer van de schippers gekregen had dan die boterham en 
wellicht wat drank.82 Uiteraard was alcohol op zich ook een ernstig probleem en dat wist 
men in de achttiende eeuw ook al. Toen de voormalige prostituee Marie Wijtstraete op 
 
                                                        
78 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 7, 3-4, 2 juni 1786 (Houstin); SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 
7, 9 april 1770 (Trigaler en Stevens). 
79 In de periode 1754-1773 werden er gemiddeld 12 arrestaties per jaar verricht voor alcoholisme, een hoger 
cijfer dan elders, al heeft dit voor een deel natuurlijk wel te maken met het intolerante tijdsklimaat (zie 
Hoofdstuk 3). Zie: B. Schotte, Bestrijding van “quat gedragh” te Brugge in de 18de eeuw (1724-1774), Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 1982, 30; C. Lis en H. Soly, Disordered lives : eighteenth-century 
families and their unruly relatives, Cambridge, Polity Press, 1996, 33. 
80 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 644, 206, 23 mei 1771; Tychten, 647, 9, 11, 16 oktober 1778 ; Registers 
instructies, 724, 6, 23-24, 14 juli 1789. 
81 R. Frances, “Working and living conditions”, 680-681. 
82 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 706, 263-264 en 267, 29 april 1752. 
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haar 41ste gearresteerd werd omwille van alcoholisme stelden de schepenen dat haar 
jenevergebruik een gevaar vormde voor haar gezondheid en zelfs voor haar leven.83 

Dronkenschap kon het leven van de prostituees echter ook op een meer 
onrechtstreekse manier beïnvloeden. Ook bordeelhouders en klanten dronken weleens 
te veel en de confrontatie daarmee bracht de prostituees soms in moeilijkheden. In het 
volgende onderdeel bespreek ik het risico op geweld. 

8 .6.3  Geweld  

Ruzies en gevechten zijn een terugkerend gegeven in heel wat rechtszaken tegen 
bordeelhouders en vaak was alcohol de boosdoener. Catherine Godein verklaarde 
bijvoorbeeld dat haar waardin drie of vier keer per dag dronken is en dan met haar man 
“quaet menagie maeckt” en de bordeelhouder Louis Kleenewerck werd agressief als hij 
te veel gedronken had. In 1790 werd hij verplicht zijn herberg te sluiten nadat hij de 
inboedel kort en klein geslagen had.84 Hoe Catherine Godein en de meisjes bij Louis 
Kleenewerck reageerden op de “excessen” van hun waarden is niet geweten, maar het is 
evident dat het niet gemakkelijk kan geweest zijn. Hetzelfde geldt voor de omgang met 
dronken klanten. Isabelle Camo verklaarde na haar arrestatie dat ze zich verstopt had 
omdat ze dacht dat de dronken klanten terug waren. Wellicht was dit een excuus en had 
Isabelle zich verstopt voor de patrouille, maar het voorbeeld geeft wel aan dat dronken 
klanten soms problemen veroorzaakten.85  

In veel rechtszaken was ook sprake van gevechten in en rond de oneerlijke herbergen 
en ingeslagen ruiten. Soms ging het er erg hevig aan toe. Bij een gevecht in het bordeel 
van Jacoba De Clercq was een klant zo erg gekwetst geraakt dat hij naar een chirurgijn 
moest gebracht worden86 en de prostituee Joanne Janssens was na een gevecht in een 
Oostends bordeel op de vlucht geslagen. Een klant was “seer sterck gequetst” en Joanne 
had het hazenpad gekozen omdat “men in haer logement besig was met alles over hoop 
te veghten”.87 Daar waar dienstmeiden en spellewerksters wellicht zelden 
geconfronteerd werden met agressie, was het voor prostituees dus regelmatige kost. 
Hoewel het geweld in de bordelen altijd de klanten en de bordeelhouders betrof en 
nooit rechtstreeks tegen de prostituees gericht was – dat is althans wat de beschikbare 
bronnen uitwijzen – moet het geweld ook een impact gehad hebben op de prostituees. 

 
                                                        
83 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 656, 10, 32, 23 november 1787.  
84 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 9, 5-6, 17 augustus 1786 (Catherine Godein); Tychten, 659, 3, 3-4, 23 
februari1790 (Louis Kleenewerck). 
85 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 643, 97 en 99, 19 mei 1761. 
86 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1765, 28 juni 1765.  
87 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 1, 28-29, 04 april 1789. 
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Naast de fysieke risico’s en de hetze en angst op het moment zelf, waren ze misschien 
wel voortdurend op hun hoede. Toen een bordeelhouder ondervraagd werd over een 
ruit die hij zelf kapot had geschoten zei hij dat hij altijd een geladen geweer had 
klaarstaan “jeghens dat iemant hem soude willen attaqueren om te vermoorden, ende 
jeghens de glaesebrekers”.88 Het gevoel dat een escalatie altijd mogelijk was, was de 
prostituees misschien ook niet vreemd.  

Buiten de bordelen schijnt er minder geweld geweest te zijn, maar het geweld daar 
was wel vaker tegen de prostituees zelf gericht. Daar waar de vrouwen in dienstverband 
op een zekere vorm van bescherming konden rekenen, waren ze erbuiten kwetsbaar 
voor wie het specifiek op hen gemunt had. Adriaene De Wilde had bijvoorbeeld een 
hoofdwonde opgelopen omdat ze door enkele soldaten van de kaai was gegooid89 en 
Marie Couvreur was op straat in elkaar geslagen door enkele mannen die seks hadden 
willen kopen, maar op het laatst door haar geweigerd werden. Ze was er ernstig aan toe. 
Een buurvrouw verklaarde dat ze “de slaegen tot in haer huys heeft hooren daeveren” 
en dat ze samen met een andere buurvrouw te hulp schoot omdat ze dachten dat ze 
Marie zouden doodslaan. Ze vonden haar “plat ter aerden … ontdaan van haar kleding … 
ende voorders allesints onbequaem om haer selven op te reghten”. Marie werd in het 
hospitaal opgenomen en verklaarde vijf jaar later in een andere rechtszaak dat ze toen 
“soo quaelyck is behandelt geweest (…) dat sij noijt geene gezonde ure meer en heeft 
gehadt”.90  

8 .6.4  Ongewenste zwangerschappen 

Ongewenste zwangerschappen waren een van de belangrijkste beroepsrisico’s van de 
prostituees. Op basis van de rechtszaken, de parochieregisters en de registers van de 
burgerlijke stand kon ik vaststellen dat op z’n minst 24% van de totale onderzoeksgroep 
één of meerdere onwettige kinderen baarde, maar door de hoge mobiliteit van de 
prostituees is het duidelijk dat dit cijfer het werkelijke aantal moeders onderschat. Van 
de Brugse prostituees waarvoor een levensloopanalyse gemaakt werd, kreeg 35 tot 40% 
minstens één onwettig kind.91 De helft van deze vrouwen kreeg twee, drie of vier 
onwettige kinderen. Het is uiteraard mogelijk dat een deel van de kinderen de 
prostitutieactiviteiten voorafging of opvolgde, maar de meerderheid kwam wellicht 
 
                                                        
88 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 194-195, 15 maart 1758 (Pieter Aerts). 
89 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 642, 37, 29 juli 1754 
90 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 3, 1-10 en 5, 17 en 21 en 25, 17 maart 1783 (verklaringen Cecilia 
Van De Visscherie, Francisca Stappens en Marie Couvreur); Tychten, 657, 5, 19-20, 26 april 1788. 
91 Het exacte cijfer is onzeker omdat de parochieregisters niet steeds uitsluitsel geven over de identiteit van de 
moeder. Soms kan het dus ook een naamgenoot betreffen. Van 112 (n) Brugse vrouwen werd een levensloop 
opgesteld.  
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voort uit prostitutiecontacten. 92 De timing van de geboorten wijst daar op en de 
informatie uit de gerechtelijke bronnen ook. Brigitte Vertonge had bijvoorbeeld een 
kind “betrapt” in het bordeel waar ze woonde en Marie De Swaerte gaf toe dat ze geen 
idee had van wie ze “bevrucht” was omdat ze met veel mannen “vleeschelijke 
contacten” had gehad.93 Er zijn weliswaar ook vrouwen die de vader van hun kind 
benoemen en stellen dat ze enkel met hem gevreeën hadden omdat hij beloofd had om 
te trouwen, maar vaak was dit een excuus. Marie Scharre verklaarde dit bijvoorbeeld 
toen haar zoon zes maanden was, maar ze was al eens vervolgd voor prostitutie in de 
periode dat ze zwanger moet zijn geraakt.94 

Het is duidelijk dat een onwettig kind een zware last met zich meebracht voor de 
jonge moeders.95 De leefomstandigheden van de prostituees die kinderen kregen, 
verbeterden er dan ook niet op en deze van hun kinderen waren zo mogelijk nog 
slechter. Philipina Deijnoot stuurde geld op naar haar moeder die in Gent voor haar 
zoontje zorgde,96 maar er waren ook vrouwen die zelf voor hun kind zorgden, het 
meenamen op hun omzwervingen door Vlaanderen en het grootbrachten in bordelen 
en gevangenissen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Elisabeth Rooman uit Dendermonde die 
gearresteerd was in een gesloten bordeel en haar kind van zeventien maanden tijdens 
haar voorarrest bij zich had.97 Brigitte Vertonge moest volgens een collega dan weer 
zoveel van haar verdiensten afgeven dat ze “niet genoech” had “om haer kint broodt te 
geven”.98  

Sommige prostituees probeerden het krijgen van kinderen dan ook te vermijden of te 
verzwijgen. De occasionele prostituee Anna Loys probeerde het laatste.99 Ze was in het 
grootste geheim, alleen en in stilte bevallen en had het kind op een onbewaakt moment 
in de beerput van haar beluik gegooid. Vijf weken later werd het kind gevonden en 
omdat velen vermoedden dat Anna zwanger was geweest, was ze al snel de enige 

 
                                                        
92 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3. 
93 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 4, 35-37, 7 juni 1777 (Verklaring Anne Marie Cootens over Brigitte 
Vertonge); RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 707, 82-83, 10 oktober 1753 (Marie De Swaerte). 
94 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1755, 18 augustus 1775; RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 13-
14, 8 oktober 1776. 
95 Zie i.v.m. de moeilijke financiële positie van alleenstaande moeders bv. A. Schmidt, ““Ontbloot van alle 
winsten?” Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in Holland, 1600-1800”, in Leidschrift, 23 
(2008), 2, 119-137. 
96 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3. 
97 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 4, 29-31, 15 april 1776. Kinderen verbleven wel enkel tijdens het voorarrest 
bij hun moeder in de gevangenis. Daarna werden ze geplaatst.  
98 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 712, 4, 35-37, 07 juni 1777 (Verklaring Anne Marie Cootens over 
Brigitte Vertonge).  
99 De rechtszaak tegen deze vrouw handelt over het dode kind en bevat dus weinig informatie over haar werk, 
maar de schepenen hebben haar wel van prostitutie beschuldigd en het is duidelijk dat ze soms in een 
oneerlijke herberg vertoefde.  
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verdachte.100 Anna was bijna in haar opzet geslaagd. Als het lijkje niet gevonden was, 
zou haar zwangerschap een gerucht gebleven zijn. De kans dat er vrouwen waren die 
wel in een gelijkaardig opzet slaagden, is dan ook reëel. Dit geldt des te meer voor 
vrouwen die er in slaagden om hun zwangerschap vroeg af te breken of die 
zwangerschappen konden vermijden. Het is niet mogelijk om met voorbeelden aan te 
tonen dat er succesvolle abortussen en anticonceptieve technieken toegepast werden, 
maar het aantal onwettige kinderen dat het levenslicht zag wijst wel in deze richting. 
Dat een derde van de prostituees een onwettig kind kreeg duidt dan wel op een reëel 
risico, het is een laag aantal voor een populatie die grotendeels uit beroepsprostituees 
bestond. 

Op welke manier zwangerschappen vermeden en abortussen uitgevoerd werden, is 
niet helemaal duidelijk, maar pijnloze, efficiënte en ongevaarlijke methodes waren in 
Brugge wellicht niet beschikbaar. Condooms die gemaakt waren van dierenmagen 
waren verkrijgbaar in metropolen als Londen en Parijs,101 maar ze waren nog erg 
zeldzaam. In de Brugse processen heb ik geen enkele verwijzing naar 
voorbehoedsmiddelen gevonden. Periodieke onthouding was bovendien geen optie 
want de kennis over de menstruele cyclus was nog erg beperkt.102 Wellicht moesten de 
Brugse prostituees zich vooral behelpen met vaginale douches met bidets en de inname 
van planten en kruiden,103 twee methodes die enige kans op succes boden maar geen 
garantie.104 Sowieso moet er in het prostitutiemilieu wel enige kennis geweest zijn over 
anticonceptiva en abortus. De Brugse bronnen wijzen daar ook op. Toen Marie Pée – een 
vrouw die een relatie had met een gehuwde man – zwanger werd, trokken zij en haar 
minnaar naar een vroedvrouw die gevestigd was in het Bezemstraatje, dé Brugse 
prostitutiestraat bij uitstek.105  

De Brugse rechtszaken bevatten geen informatie over anticonceptiva, maar ze tonen 
wel aan dat er middelen bestonden om abortussen op te wekken. Zo was er een 
koppelaarster die ervan beschuldigd werd aan meisjes te vertellen “niet te moeten 
bedught sijn voor eenige swangerheijt, soo haest sij iets souden gewaer geworden ofte 
hebben, dat sij remedie daer tegen wiste”.106 Het niet toepassen van abortus werd 

 
                                                        
100 Anna bleef ontkennen, maar gaf later aan haar zus wel toe wat er gebeurd was. Wel bleef ze volhouden dat 
het kind dood geboren was. Deze informatie is toegevoegd aan het eind van haar rechtszaak: RAB, FSB, TBO 
119, Registers instructies, 719, 5, 5-16, 26 mei1794 ; Tychten, 653, 5, 11-12, 5 juni 1784. 
101 R. Jütte, Contraception: a history, Cambridge, Polity Press, 2008, 96-103. 
102 J.-M. Strange, “Fairy tales of fertility: bodies, sex and the life cycle, c. 1750-2000”, in Toulalan (S.) en Fisher 
(K.), ed. The Routledge history of sex and the body: 1500 to the present, Londen, Routledge, 2013, 303. 
103 R. Jütte, Contraception: a history, 72-74. 
104 Over de werking van kruiden bestaat wel wat discussie: L. McTavish, “Reproduction, c. 1500-1750”, in 
Toulalan (S.) en Fisher (K.), ed. The Routledge history of sex and the body: 1500 to the present, Londen, Routledge, 
2013, 354-355.  
105 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 5, 17-21, 27 mei 1780. 
106 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 6, 14-16, 07 juli 1785 (Anna Verhaege). 
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bovendien soms ingeroepen als verdediging. Joanne Heingjaert die drie onwettige 
kinderen gekregen had en naar eigen zeggen het “ongeluck” had “dat sij soo vruchtbaar 
is”, verdedigde zich door te zeggen dat ze er bewust geen gebruik van had gemaakt: “dat 
haere ziele haer meer weerdigh is als d’eere van de weirelt ende datter middels genoegh 
waeren om de vrucht in tijden af te silten maer dat sij sulcx gepeijst en heeft te doen”.107 
De rechtszaak tegen de daarnet genoemde Marie Pée verschaft concretere informatie, 
maar toont tegelijk ook aan dat de gebruikte middelen niet steeds doeltreffend waren. 
Marie had “savelboom ende anders” ingenomen “omme haere vrught af te jaegen”, 
maar zonder succes. Ze was naar de vroedvrouw gegaan om “eenen kraghtiger middel”, 
maar dit had de vroedvrouw haar – naar haar eigen zeggen althans – “met vele 
indignatie geweijgert”. Het is niet zeker of dit correct is want Marie beviel een tijdje 
later met veel pijn van een dood kind, maar de rechtszaak wijst wel op het gebruik van 
kruiden als abortief middel. Bovendien wijst de rechtszaak ook nog op een andere 
strategie.  

Volgens de vroedvrouw had ze het koppel voorgesteld om het kind te besteden. 
Marie moest haar zwangerschap verborgen houden door “haeren rock seer lanck te 
laeten hangen ende een weijnig gebogen te gaen”. “Op baerens tijdt” zou ze dan in het 
geheim bevallen in haar huis. De vroedvrouw zou het kind daarna “naer Duijnkercke af 
sturen om voorder op naer Parijs gesonden te worden t’gonne voor 8 a 9 kroonen konde 
gebeuren”.108 Uit onderzoek van Anne Winter blijkt dat dergelijke circuits inderdaad 
bestonden. Onder meer vanuit Brussel werden vondelingenkinderen naar het goed 
aangeschreven Parijse vondelingenhuis gebracht.109 Naast dergelijke circuits en abortus, 
zijn er echter nog andere verklaringen mogelijk voor het relatief lage aantal onwettige 
kinderen onder de prostituees. Sommige seksueel overdraagbare aandoeningen konden 
immers tot onvruchtbaarheid leidden en verhoogden de kans op miskramen.110 
Dergelijke ziekten of “venuskwalen” – zoals ze toen genoemd werden – waren uiteraard 
ook een groot arbeidsrisico voor de prostituees.   

8 .6.5  Venuskwalen 

Als zwangerschappen moeilijk vermeden konden worden, geldt dit voor seksueel 
overdraagbare aandoeningen uiteraard nog meer. Aangezien er geen bescherming 

 
                                                        
107 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 709, 50-51, 4 juli 1759. 
108 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 715, 4, 8 en 5, 8-9, 8 april 1780 (Verklaring Anna Roose). 
109 A. Winter, “Abandoned in Brussels, delivered in Paris: long-distance transports of unwanted children in the 
eighteenth century”, in Journal of Family History, 35 (2010), 3, 232-248. 
110 L.A. Hall, “Sexual diseases since 1750”, in The Routledge history of sex and the body: 1500 to the present, Londen, 
Routledge, 2013, 484. 
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voorhanden was, is de kans groot dat de meerderheid van de prostituees en zeker de 
voltijdse er vroeg of laat mee geconfronteerd werd. Voor 33 prostituees of 11% van de 
onderzoeksgroep kon effectief vastgesteld worden dat ze aan een “venuskwaal” leden of 
“bedorven” waren, maar dit cijfer is onbruikbaar om de prevalentie van de 
aandoeningen in te schatten. Niet alleen werden de prostituees niet systematisch 
onderzocht, een geslachtsziekte kon ook enkel opgemerkt worden als de vrouw op het 
moment van haar vervolging duidelijke uiterlijke symptomen had of als het gerucht 
rondging dat ze de kwaal had.  

Er bestonden uiteraard verschillende geslachtsziekten, maar de bronnen laten het 
niet toe om een onderscheid te maken tussen de aandoeningen. Van Isabelle Boddin 
weten we bijvoorbeeld enkel dat ze zich “heeft geprostitueert tot dat sij door venus 
sieckte sijnde geraeckt” en Marie De Malleijn was volgens de schepenen “soodanig 
geinfecteert … door venus sieckten dat de chirurgijns haer voor half vort opgeven”.111 
Sommige rechtszaken bevatten exactere informatie omdat het verslag van de chirurgijn 
is toegevoegd, maar de diagnoses zijn niet noodzakelijk betrouwbaar. In het verslag van 
Anna Van Royen stelde de chirurgijn vast dat zij “niet alleen gonorea (had) maer oock 
een bubo venaris aen de reghterliesch en beginnende ciankers aan de labien”.112 De 
gonorroediagnose kan terecht zijn, maar zeker is het niet. De geneesheren konden aan 
de hand van de aangetaste genitaliën immers wel vaststellen dat iemand geïnfecteerd 
was met iets dat doorgegeven was via intiem contact, maar de wetenschap stond niet 
ver genoeg om het onderscheid te maken tussen verschillende geslachtsziekten. 
Bloedtesten bestonden niet en de eerste uiterlijke tekenen van vele geslachtsziekten 
lijken op elkaar.113 Bovendien bestond de term syfilis nog niet.114 De “venusziekte” 
omhelsde op z’n minst syfilis, gonorroe en zachte sjanker, maar wellicht ook nog een 
aantal zeldzamere ziektes.115 Naast deze zichtbare ziektes waren er bovendien ook nog 
aandoeningen die gemakkelijker onopgemerkt bleven, maar zeker ook moeten 
gecirculeerd hebben zoals chlamydia.  

In de historiografie is vooral aandacht besteed aan syfilis omdat er een aantal 
epidemieën geweest zijn en omdat het de ernstigste van de genoemde ziektes is. Als het 
onbehandeld blijft, kan het dodelijk zijn en er was in de achttiende eeuw nog geen 
doeltreffende behandeling voorhanden.116 Bovendien is syfilis gekenmerkt door een 
verraderlijk ziekteverloop in drie fases. Primaire syfilis treedt kort na de besmetting op 
 
                                                        
111 Boddin/ Marie De Malleijn 
112 Van Royen  
113 R. Porter, Geschiedenis van de geneeskunde, Gent, Academia Press, 2010, 79; K. Siena, ““The venereal disease”, 
1500-1800”, in The Routledge history of sex and the body: 1500 to the present, Londen, Routledge, 2013.  
114 K. Siena, ““The venereal disease”, 1500-1800”, 465; L.A. Hall, “Sexual diseases since 1750”, 479. 
115 K. Siena, ““The venereal disease”, 1500-1800”; L.A. Hall, “Sexual diseases since 1750”. 
116 Syfilis werd pas behandelbaar met antibiotica in de twintigste eeuw: J. Arrizabalaga, J. Henderson, en R. 
French, The great pox : the French disease in Renaissance Europe, New Haven, Yale university press, 1997, 1. 
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en wordt gekenmerkt door één of meerdere kleine pijnloze zweertjes op de genitaliën 
en soms een zwelling van de lymfeklieren. Na een aantal weken of maanden verschijnen 
de secundaire symptomen: een pijnloze uitslag en ernstige griepsymptomen. Door de 
uitslag op de handen en voeten is de ziekte in deze fase erg zichtbaar. Na de tweede fase 
die net als de eerste vanzelf over gaat wordt de ziekte gekenmerkt door een lange 
latente periode. Pas na enkele maanden, jaren of zelfs decennia ontwikkelt ongeveer 
een derde van de patiënten uiteindelijk de tertiaire en dodelijke fase.117  

Omdat de latente periode erg lang kan zijn en de symptomen in dit stadium heel 
divers en niet uniek voor syfilis zijn, werden de ziektekenmerken uit deze fase niet altijd 
meer geassocieerd met de “venusziekte”. Dit geldt bijvoorbeeld voor defecten aan 
organen, neurologische en psychiatrische verschijnselen en cardiovasculaire 
ziektebeelden. Bij andere symptomen – gezwellen, botaandoeningen, kaalheid en 
wegrottend vlees – werd het verband wel gezien. Medici en historici zijn het erover eens 
dat het gevaar van de ziekte in het ziekteverloop schuilde. Tijdens de latente periode 
tussen de tweede en derde fase leken de patiënten in goede gezondheid, maar de ziekte 
richtte intussen grote ravage aan.118 In de tweede en zeker in de derde fase was syfilis 
een erg pijnlijke ziekte. Bovendien werden veel patiënten behandeld met kwik, hetgeen 
enkel de pijn en radeloosheid van de patiënten verhoogde.119 Volgens Kevin Siena 
pleegden veel patiënten zelfmoord omdat de pijn, misvormingen en handicaps tot 
wanhoop, werkloosheid en een uitgesproken stigmatisering leidden.120 Syfilispatiënten 
waren echter niet de enige slachtoffers van stigma, prostituees liepen in het algemeen 
een hoog risico op sociale uitsluiting en brandmerking.  

8 .6.6  Stigmatisering 

Zoals ik in de algemene inleiding al aangaf, bestaat er over de stigmatisering van 
prostituees in de vroegmoderne periode best wel wat discussie. Aan de ene kant hebben 
historici zoals Van de Pol beklemtoond dat prostitutie als “oneerlijk” beschouwd werd 
en sterk veroordeeld werd, ook door het “lagere volk”.121 Aan de andere kant zijn er 
historici die de nadruk op acceptatie leggen. Henderson sprak zich bijvoorbeeld uit 
tegen de “depiction of a discrete and generally despised community of prostitutes”. Hij 
stelde dat het negatieve beeld “overdrawn” is en dat prostituees “were perhaps as much 

 
                                                        
117 J. Arrizabalaga, “Syphilis”, in Kiple (K.F.), ed. The Cambridge historical dictionary of disease, Cambridge, 
Cambridge university press, 2003, 312-318. 
118 L.A. Hall, “Sexual diseases since 1750”, 479-480. 
119 K. Siena, ““The venereal disease”, 1500-1800”, 468. 
120 K. Siena, ““The venereal disease”, 1500-1800”, 474. 
121 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 71-98. 
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an accepted part of plebeian London as any other identifiable group.”122 Het materiaal 
voor Brugge wijst op het eerste. Net zoals in Amsterdam was prostitutie in Brugge een 
sterk gestigmatiseerde activiteit.  

Dit betekent echter niet dat prostituees om de haverklap aangeklaagd werden of dat 
ze altijd en overal gemeden werden. Het idee dat prostituees aanvaard waren is vaak 
gebaseerd op het ontbreken van gerechtelijke klachten tegen hen,123 maar de 
gerechtelijke molen is niet de beste indicator voor subtiele menselijke gedragingen. 
Klacht indienen bij het gerecht was een uitzonderlijke en verregaande actie. Buren en 
familieleden namen er niet te snel toevlucht toe. De Brugse klachten en 
collocatieaanvragen tonen aan dat er vaak al heel wat acties vooraf gegaan waren aan 
een formele klacht.124 De ouders van Anna Pieternelle Metersijs hadden bijvoorbeeld al 
heel wat pogingen ondernomen om het gedrag van hun dochter bij te sturen en ze 
hadden daarbij ook hulp gekregen van de pastoor.125 Bovendien blijkt uit dergelijke 
bronnen ook dat het afwijzen van prostitutie niet gelijkstond met het verwerpen van 
een persoon. Ouderlijke liefde en medeleven bleven overheersen. De ouders van Anna 
Pieternelle mogen dan al sterk gekant geweest zijn tegen het werk van hun dochter, dit 
betekent niet dat ze niks meer met haar te maken wilden hebben. Het meisje woonde 
samen met haar kind bij haar ouders en zij schakelden pas het gerecht in toen het op 
eigen initiatief niet lukte om haar gedrag bij te sturen.126 

Ouders waren niet de enigen die ondanks hun oordeel over prostitutie hulp bleven 
verlenen aan prostituees. Zo werd Anna Cloppenburgh drie weken nadat ze van bij haar 
vader was weggelopen “uyt medelijden” in huis genomen door een buurvrouw. De 
vrouw verklaarde aan de schepenen dat Anna op de vesten geslapen had en dagelijks 
met de militairen verkeerd had, maar nu ziek in bed lag “met de crauwte en de 
venussieckte”.127 Iets gelijkaardig geldt voor Marie Couvreur, de vrouw die in elkaar 
geslagen was door klanten. Volgens haar agressors had Marie hen seks beloofd, maar 
was ze van gedacht veranderd toen enkele vrouwen haar in hun gezelschap gezien 
hadden. Marie die geen vaste woonplaats had, zag haar kansen op het vinden van een 
slaapplaats wellicht verminderd toen ze met klanten gespot werd. Een van de vrouwen 
was immers Francisca Stappens, de dochter van een weduwe waarbij Marie een tijdlang 
gewoond had. De weduwe had Marie op straat gezet, maar desalniettemin kon ze in 
nood nog bij haar terecht. Marie had immers verklaard dat ze haar die avond nog een 
 
                                                        
122 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 43-47, quote: 43-44. 
123 Zie ter vb. G. Hébert, “Les “femmes de mauvaise vie” dans la communauté (Montpellier, 1713-1742)”, in 
Histoire Sociale, 36 (2003), 72. 
124 M. Mechant, “Dishonest and unruly daughters. The combined efforts of families and courts in handling 
prostitution in eighteenth century Bruges”, in Popolazione e Storia, 14 (2013), 1, 138-140. 
125 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 70-71, 9 oktober 1756. 
126 Idem. 
127 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 708, 184-186, 17 augustus 1758. 
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slaapplaats had willen vragen. Toen Marie in elkaar geslagen werd, werd ze bovendien 
te hulp geschoten door Francisca en een vriendin.128  

Er waren dus grenzen aan de veroordeling van prostituees, maar in het algemeen 
wijzen de bronnen wel degelijk op stigmatisering. De rechtszaken bevatten tussen de 
regels voldoende verwijzingen naar incidenten buiten de gerechtelijke molen en deze 
incidenten laten weinig ruimte voor twijfel. Zo is het duidelijk dat veel prostituees het 
slachtoffer waren van scheldpartijen en mondelinge agressie. Maria Beele werd 
bijvoorbeeld achtervolgd door kleine jongens die haar “hoere, hoere” toeriepen en 
Genoveva Vercruysse werd door soldaten uitgemaakt voor “vuile hoer”.129 Openlijke 
verwijten schijnen vooral door kinderen geuit geweest te zijn, maar dit betekent niet 
dat het oordeel niet gedeeld werd door de volwassenen of dat het voor de vrouwen die 
de verwijten incasseerden niet aankwam. Marie Plissinck gaf aan dat zij en haar zus 
voortdurend uitgescholden werden door de kinderen uit de buurt en dat de ouders van 
de kinderen hen lieten doen. Ze zei dat ze er veel door “geleden hebben” en om die 
reden verschillende keren terug bij hun moeder introkken.130 Het is duidelijk dat het 
verbale geweld moeilijk te verdragen was en dit blijkt ook uit een ander incident. Toen 
Joanne Macqué voor “hoer” uitgemaakt werd, sloeg ze haar belaagster in het gezicht en 
sleepte ze haar naar buiten.131 Uit het eerder genoemde voorbeeld van Adriaene De 
Wilde, de vrouw die door soldaten van de kaai was gegooid, blijkt bovendien dat fysiek 
geweld ook voorkwam en er zijn nog indicaties. Marie Louise Lambrecht was 
bijvoorbeeld tot twee keer toe uit een woonst verjaagd omdat buurjongens stenen naar 
haar gooiden en een buurvrouw van Isabelle Goemare had de schepenen verteld dat 
“eenige slempers” Isabelle “eenen peck plaester op haere schaemelheijt hadden 
geplackt waerdoor sij langen tyt heeft geincommodeert geweest”.132  

De veroordeling van prostitutie blijkt ten slotte ook uit de problemen die prostituees 
ondervonden om een woonst te vinden en te houden. Marie Couvreur was niet de enige 
die aan de deur gezet was omdat ze zich prostitueerde. Rosalia Noé was “uijt verscheijde 
woonsten successivelijck weg gesonden om haer gedeurig loopen ende om haere 
oneerelijcke ende ontughtige discoursen”.133 De spanningen tussen de “eerlijke” en 
“oneerlijke” maatschappij speelde in de kaart van de bordelen en maakte prostitutie tot 
een fenomeen dat tot op zekere hoogte gescheiden was van het andere leven in de stad. 
Misschien slaagden sommige gelegenheidsprostituees er in om een dubbelleven te 
 
                                                        
128 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 718, 3, 1-10 en 5, 17-21 en 25, 17 maart 1783. 
129 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 12, 11-13, 13 december 1783 (Marie Beele); Tychten, 651, 7, 9-13, 3 oktober 
1782 (Genoveva Vercruysse). 
130 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 659, 13, 10, 08 oktober 1790. 
131 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 9, 12-15, 09 oktober 1780 (Verklaring Anne Marie De Rous). 
132 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1767, 17 december 1767 (Marie Louise Lambrecht); RAB, 
FSB, TBO 119, Registers instructies,  716, 9, 1, 26 juli 1781 (Verklaring Judoca Mallin over Isabelle Goemare). 
133 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 8, 26-27, 27 augustus 1785. 
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leiden, maar veel vrouwen moesten wellicht kiezen tussen een leven zonder prostitutie 
en “geheele” prostitutie. Zo gaf de daarnet genoemde Marie Louise Lambrecht aan dat 
ze nadat ze voor de tweede keer verjaagd was door buurjongens haar intrek genomen 
had in een bordeel.134  

8 .7  Besluit  

Bood prostitutie deze vrouwen gunstigere levensomstandigheden? Het hangt er van af 
op welk vlak. Prostitutie bood zeker voordelen ten opzichte van spellewerk en 
dienstwerk, de andere jobs die beschikbaar waren voor vrouwen. Het was een stuk beter 
betaald en de werkdagen waren wellicht ook heel wat minder lang. Dit geldt althans 
wanneer het ging om vrouwen die niet in gedwongen omstandigheden werkten want er 
waren ook vrouwen die zich met weerzin prostitueerden en lange dagen klopten zonder 
daarvoor geremunereerd te worden. Zoals ik in het vorige hoofdstuk aantoonde, was 
een dergelijk uitgesproken vorm van dwang echter maar van toepassing op een aantal 
vrouwen. Er waren wel veel vrouwen die onder het gezag van een bordeelhouder 
werkten, de meesten onder hen verdienden op z’n minst genoeg om na aftrek van hun 
tafelkosten nog wat voor zichzelf over te houden.  

Dat de prostituees relatief veel verdienden betekent echter niet dat hun algemene 
leefomstandigheden veel beter waren dan deze van andere vrouwen. De meerderheid 
van de prostituees bleef arm. Op kleding en voeding na waren het slechts de topklassen 
die er in slaagden om zich met een zekere luxe te omringen en aangezien de markt in 
Brugge vooral op soldaten en schippers gericht was, betrof dit slechts enkele vrouwen. 
De hiërarchie tussen de prostituees was op het vlak van leefomstandigheden erg 
uitgesproken en dit geldt ook voor de meerderheid van de bordeelvrouwen. Ook al 
werkten zij in dienst, de meesten slaagden er wellicht in om een beter loon te verdienen 
dan de arme thuis- en straatprostituees. Ze hadden op z’n minst een stuk minder 
klanten nodig om aan hetzelfde inkomen te geraken.  

Naast de algemene werk- en leefomstandigheden waren er voor prostituees nog een 
aantal bijzonderheden. Er waren risico’s verbonden aan het vak die niet golden in 
andere beroepen. De belangrijkste daarvan waren ongetwijfeld het risico op 
gerechtelijke vervolging, stigmatisering, ongewenste zwangerschappen en seksueel 
overdraagbare aandoeningen, maar daarnaast speelde ook een zeker risico op geweld en 
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alcoholmisbruik. Het strenge Brugse beleid en de beperkte medische knowhow maakten 
het werk zonder twijfel uiterst risicovol. De prostituees moeten voortdurend op hun 
hoede geweest zijn voor allerhande vormen van gevaar en dat alleen al moet 
psychologisch zwaar geweest zijn.  

Al bij al is het duidelijk dat de werk- en leefomstandigheden van de meeste 
prostituees geen rozengeur en maneschijn waren, maar het blijft belangrijk om te 
onderstrepen dat dit voor de arme kantwerksters, spinsters en dienstmeiden ook gold. 
Het is moeilijk om de beroepen ten opzichte van elkaar te evalueren omdat de voor- en 
nadelen zo verschillend waren en omdat de individuele variatie zo groot was dat een 
algemeen oordeel onmogelijk is. Bovendien is het duidelijk dat prostitutie voor de 
meeste vrouwen slechts een beperkte periode innam in hun levensloop. In het volgende 
hoofdstuk ga ik na wat de lange termijn impact van vervolging, stigmatisering, 
mobiliteit en venerische ziekten was. In Hoofdstuk 9 analyseer ik de gevolgen van 
prostitutie in de verdere levensloop. 
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Hoofdstuk 9   
A one-way ticket? De gevolgen van prostitutie 

In dit laatste hoofdstuk komen de lange-termijn-gevolgen van prostitutie aan bod. In 
het vorige hoofdstuk heb ik aangetoond dat er op de korte termijn zowel positieve als 
negatieve gevolgen verbonden waren aan prostitutie. Enerzijds waren de verdiensten er 
hoger dan in andere beroepen. Anderzijds waren er ook aanzienlijke risico’s verbonden 
aan het vak: de continue dreiging van juridische vervolging, alcoholmisbruik, geweld, 
ongewenste zwangerschappen, venerische ziekten en stigmatisering. Bovendien bleek 
in eerdere hoofdstukken reeds dat de juridische bestraffing van prostitutie erg streng 
was in Brugge en dat het in sommige uitzonderlijke gevallen tot slavernij leidde. In dit 
hoofdstuk analyseer ik wat de lange-termijn-gevolgen hiervan zijn. Ik onderzoek dus of 
de juridische vervolgingen, ziekten en stigmatisering een blijvende invloed achterlieten 
en op die manier de verdere levensloop van de voormalige prostituees hypothekeerden, 
of zoals de titel van dit hoofdstuk poneert: of prostitutie een “one-way ticket” was zoals 
Olwen Hufton in 1974 stelde.1 

De lange-termijn-gevolgen van prostitutie zijn in het algemeen niet goed bestudeerd. 
Op een bescheiden en onbekend onderzoek over Noorwegen na, is er maar weinig 
aandacht aan besteed.2 Toch betekent dit niet dat er nooit stelling over ingenomen 
wordt. Meer dan twintig jaar nadat Hufton stelde dat prostitutie een one-way ticket was, 
besloot Tony Henderson zijn profilering van de Londense prostituees met de stelling dat 

 
                                                        
1 O. Hufton, The poor of eighteenth century France, 1750-1789, Oxford, Clarendon Press, 1974, 317. 
2 Johanne Bergkvist publiceerde in 2012 een kort artikel over twee Noorse prostituees uit de achttiende eeuw, 
twee zussen. Bergkvist volgde hen doorheen hun loopbaan en ook nog daarna. In haar artikel verwees 
Bergkvist ook naar een studie van A. Schiøtz uit 1979 over het eind van de negentiende eeuw. In dit onderzoek 
werden de overlijdensleeftijden en huwelijken van voormalige prostituees besproken. De studie is echter 
gepubliceerd in het Noors. Zie: J. Bergkvist, “Making a living by “indecency”: life stories of prostitutes in 
Christiana, Norway”, in Lewis (A.) en Ellis (M.), ed. Prostitution and eighteenth-century culture, Londen, Pickering 
& Chatto, 2012, 171-184 en 234-236.  
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het allemaal wel meeviel met de gevolgen: “In leaving the trade, prostitute women seem 
to have experienced little difficulty in reintegrating  into a part of society which the 
great majority of them had never really left.”3 Hij oogstte daar aardig wat kritiek mee. 
Sophie Carter counterde hem door te stellen dat sommige vrouwen daar misschien wel 
in slaagden, maar dat “it seems equally likely that others became irrevocably trapped in 
the vicious circle of the sex trade – forced into it because of destitution and, once 
branded as fallen women, unable to reclaim their precarious position on the shifting 
sands of respectability.”4  

In feite speculeerden zowel Hufton als Henderson en Carter, want het ontbrak hen 
aan de bronnen om uitspraken te doen over de persoonlijke gevolgen van het werk. De 
bronnen die tot nu toe gebruikt werden om prostitutie te bestuderen maken nooit 
gewag van wat er na afloop gebeurde met de protagonisten. Hufton baseerde zich 
voornamelijk op de zieke prostituees die opgenomen waren in de dépôts, slechts een 
klein deel van alle prostituees dus. Henderson baseerde zijn hypothese op de 
vaststelling dat er in Londen nauwelijks beroepsprostituees waren en Carter vond zijn 
hypothese gewoon ongeloofwaardig. Eigenlijk kunnen de gevolgen van prostitutie enkel 
bestudeerd worden als er ook andere bronnen worden geconsulteerd zoals 
parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. 

De levensloopanalyse aan de hand van demografische bronnen uit het verdere leven 
en de vergelijking met een controlegroep, maakt het mogelijk om de hypotheses van 
Hufton en Henderson te toetsen. Ik bestudeer in dit hoofdstuk vijf thema’s: de 
bestraffing van de prostituees, hun mobiliteit, overlijdensleeftijd, beroepsleven en ten 
slotte hun huwelijksfrequentie. In Noorwegen is reeds gelijkaardig onderzoek verricht 
voor de negentiende eeuw en daaruit blijkt dat de gevolgen van prostitutie minder 
zwart-wit waren dan Hufton of Henderson stelden. Ziekten en vervolgingen hadden een 
negatieve invloed op de overlijdensleeftijden en de arbeidskansen van voormalige 
prostituees, maar voor het overige had prostitutie geen verregaande gevolgen. In hun 
eigen sociale klasse zouden prostituees niet gestigmatiseerd geweest zijn want de 
meesten trouwden.5 

Dit hoofdstuk is zoals vermeld opgebouwd uit vijf delen. In het eerste besteed ik 
aandacht aan de juridische bestraffing van prostitutie en de impact daarvan op de 
individuele vrouwen. Dit onderdeel is gebaseerd op de bestudeerde rechtszaken. Daarna 
neem ik aan de hand van de overlijdensplaatsen de mobiliteit van de prostituees onder 

 
                                                        
3 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London: Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830, 
Londen, Longman, 1999, 51. 
4 S. Carter, Purchasing power. Representing prostitution in eighteenth-century English popular print culture, 
Burlington, Ashgate, 2004, 19. 
5 Voor het onderzoek van A. Schiøtz over de negentiende eeuw, zie: J. Bergkvist, “Making a living by 
“indecency”: life stories of prostitutes”, 182-184. 
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de loep om vast te stellen of het stigma op prostitutie een vluchtreactie veroorzaakte. In 
het derde deel analyseer ik de overlijdensleeftijden van de prostituees. Op die manier 
meet ik de impact van de in het vorige hoofdstuk besproken geslachtsziekten en andere 
arbeidsrisico’s. Eens geweten is hoe lang het verdere leven van de prostituees duurde, 
richt ik de aandacht op de invulling daarvan. In het vierde deel bestudeer ik aan de hand 
van de beroepen van voormalige prostituees hoe zij in hun levensonderhoud voorzagen 
nadat ze gestopt waren met prostitutie. De analyse van de beroepen is zowel gebaseerd 
op rechtszaken als op demografische bronnen. Het vijfde deel ten slotte is het 
uitgebreidste deel van dit hoofdstuk. Hierin analyseer ik het huwelijksleven van de 
bestudeerde vrouwen. Naast de huwelijksfrequentie breng ik ook de profielen van de 
trouwers en niet-trouwers, de partners en de huwelijken zelf in kaart. De voornaamste 
bron voor de analyse van de huwelijken zijn de huwelijks- en overlijdensakten, maar 
daarnaast zijn ook de rechtszaken belangrijk.  

Deze onderwerpen belichten weliswaar niet alle aspecten uit het verdere leven van 
de bestudeerde vrouwen, de combinatie van de onderwerpen laat een compleet en 
gevarieerd overzicht toe van zowel de sociaal-maatschappelijke gevolgen van 
prostitutie als van de medische en gerechtelijke gevolgen.  

9 .1  Juridische gevolgen 

Voor de prostituees die met het gerecht in aanraking kwamen, waren de gevolgen niet 
mals. In Hoofdstuk 3 toonde ik reeds aan dat de lokale prostituees gevangenisstraffen 
van meerdere jaren opgelegd kregen en dat de vreemde prostituees uit de stad 
verbannen werden, maar aan het gewicht van die straffen voor de vrouwen heb ik toen 
weinig aandacht besteed. Bovendien heb ik de straffen toen geanalyseerd op het niveau 
van de Brugse rechtszaken en heb ik dus geen inzicht gegeven in het aandeel 
prostituees dat op enig welk moment met een zware straf af te rekenen kreeg. Sommige 
vrouwen werden verschillende keren gearresteerd en dus ook verschillende keren 
berecht. Soms ging het steeds om prostitutie in Brugge, maar het kon net zo goed om 
vonnissen door andere jurisdicties of andere misdrijven gaan. Zo was Marie Jenne Le 
Maitre voordat ze in 1784 vervolgd werd in Brugge al vier keer gearresteerd in Gent en 
was ze bij de laatste keer tot drie jaar correctiehuis veroordeeld.6 Marie Favaert werd 

 
                                                        
6 B. Vos, Meisjes van plezier. De prostituee te Gent in de zeventiende en achttiende eeuw (casus 1775-1795), Gent 
(onuitgegeven masterverhandeling UGent), 2007, 58. 
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zes keer vervolgd in Brugge: de eerste keren voor prostitutie en daarna voor diefstal. Ze 
werd zes keer gecolloqueerd.7  

In Tabel 9.1. staan de gekende straffen per vrouw. Om het overzicht te bewaren heb 
ik voor een vereenvoudigde weergave gekozen. Dit betekent dat ik enkel de ruimere 
categorieën weergeef en niet de specifieke straffen.8 Door de vele combinaties per 
persoon is dit overzichtelijker. Het betekent daarnaast ook dat ik met de kleine straffen 
(vermaningen/ waarschuwingen, korte opsluitingen in de stadsgevangenis, gedwongen 
verhuizingen en handelsverboden)9 geen rekening hield als de vrouw in kwestie ook een 
ernstige straf – een lange detentie of een verwijdering – opliep. De categorie 
“Verwijdering” betreft zowel de echte verbanningen als de uitzettingen en uitleidingen. 
In Hoofdstuk 3 heb ik dan wel geargumenteerd dat die begrippen niet zomaar 
synoniemen zijn, de verschillen waren eerder symbolisch van aard. De concrete 
gevolgen voor de vrouwen waren zeer gelijkaardig. De focus in dit hoofdstuk ligt op de 
zware straffen waar de meeste regelmatige prostituees vroeg of laat mee af te rekenen 
kregen: de lange detenties en de verwijderingen. 
 

Tabel 9.1 Bestraffing van de prostituees, per levensloop (%) 

  Aant. 
 (n: 302) 
Kleine straf 20 
Detentie (spin- of correctiehuis) 33 
Verwijdering (verbanning e.a.) 32 
Detentie + Verwijdering 3 
Andere 1 
Ongekend 11 
Totaal 100 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

 

Tabel 9.1. toont aan dat minimum 68% van de bestudeerde prostituees één of meerdere 
keren langdurig opgesloten is geweest (33%), één of meerdere keren verbannen is 
geweest (32%) of met beide straffen heeft te maken gehad (3%).10 Aangezien de 
bestraffing van een beduidend aantal prostituees ongekend gebleven is (11%) en er geen 
gegevens over vervolgingen buiten Brugge en na 1790 zijn, kan er bovendien van 
uitgegaan worden dat het aandeel prostituees dat op een gegeven moment een 

 
                                                        
7 Ik heb niet alle rechtszaken tegen Marie Favaert teruggevonden, maar vond in de zaken die ik wel vond de 
verwijzingen naar andere processen: SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1765, 18 juni 1765; RAB, 
FSB, TBO 119, Tychten, 646, 3, 10-12, 21 februari 1777; Tychten, 653, 7, 14, 21 augustus 1784. 
8 Zie voor een overzicht van de specifieke straffen, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4. 
9 In Hoofdstuk 3 heb ik verantwoord waarom ik dit “kleine straffen” noem: zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.1. 
10 Verbannen slaat hier ook op andere verwijderingsstraffen. 
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dergelijke straf kreeg nog hoger lag. Voor wie voltijds of op regelmatige basis aan de 
slag was, was een zware bestraffing bijna onvermijdelijk. De vrouwen waarvoor enkel 
een “kleine straf” gevonden werd, waren overwegend jonge Brugse meisjes die nog 
maar pas hun eerste stappen in de sector gezet hadden of oudere vrouwen die 
sporadisch bijklusten als prostituee. Het waren meisjes met bezorgde ouders zoals de al 
eerder genoemde Agnes Verpoort of gelegenheidsprostituees die de pech hadden 
betrapt te zijn zoals Anna Schaepelinck, een 46-jarige weduwe die door militairen 
opgepakt was op de vesten.11  Tussen de twee soorten straffen – de lange detenties en de 
verwijderingen – was er op numeriek vlak amper verschil en de overlap tussen beide 
was door het belang van de herkomst in de bestraffing klein. De kans dat de lokale 
prostituees elders wel verbannen werden en dat de vreemde prostituees in hun 
thuisstad wel al opgesloten waren geweest, is echter reëel.  

9 .1.1  Lange detentiestraffen 

Minimum 36% van de bestudeerde prostituees werd op z’n minst één keer veroordeeld 
tot het spin- of correctiehuis. Een veroordeling tot het spin- of correctiehuis moet 
bijzonder hard hebben aangekomen. Alleen al de lengte maakte de straf loodzwaar. In 
Hoofdstuk 3 heb ik reeds vermeld dat de gemiddelde straflengte voor de prostituees 
opschoof van 2,8 naar 4,5 jaar, maar verblijven van vijf of zes jaar waren geen 
uitzondering en een paar prostituees werden zelfs tot tien jaar veroordeeld. Deze laatste 
vrouwen hadden weliswaar meer op hun kerfstok dan prostitutie, maar het waren geen 
zware criminelen. Elisabeth Rooman was bijvoorbeeld enkel beschuldigd van prostitutie 
en banbreuk.12 En ook los van de lengte was een verblijf in een spin- of correctiehuis 
hard. Er werd gewerkt van ’s morgens tot ’s avonds en tussendoor was er enkel tijd voor 
noodzakelijkheden zoals het gebed, wasbeurten en maaltijden. In de spinhuizen was het 
menu sober en onvoldoende. In de correctiehuizen was dit aanvankelijk beter, maar de 
variatie verminderde wel in de loop van de jaren. De kleinste ongeregeldheid leidde 
bovendien tot een afzonderingsstraf.13 In Brugge vond die plaats in “het donker kot”. 
Volgens Lis en Soly was een opsluiting “a painful and, frequently, even a traumatic 
experience”14 en uit de woorden en daden van de hier bestudeerde vrouwen blijkt dit 
inderdaad te kloppen.  

 
                                                        
11 Zie Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.1 (Agnes Verpoort); SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1754, 20 
augustus 1754 (Anna Schaepelinck).  
12 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 4, 29-31, 15 april 1776. 
13 C. Lis en H. Soly, Disordered lives : eighteenth-century families and their unruly relatives, Cambridge, Polity Press, 
1996, 178-179 en 191.  
14 C. Lis en H. Soly, Disordered lives, 158. 
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Het gewicht van de straf  

Sommige veroordeelde prostituees duiken nogmaals in de bronnen op omdat ze zich 
misdroegen in het spinhuis. Genoveva Vercruysse had bijvoorbeeld een 
zenuwuitbarsting nadat ze anderhalve maand van haar drie jaar had gezeten. Ze had 
een venster van het spinhuis en haar bord en glas stuk geslagen, haar kledij 
kapotgescheurd en haar spellewerk vernield. Toen ze hierover verhoord werd, zei ze dat 
ze “absolutelijck niet en kan opgesloten sijn ende hoe langer sij sal opgesloten 
verblijven hoe meer sij sal doen gelijck sij gedaen heeft.” Ook hield ze lang vol dat ze 
niet meer zou werken omdat ze enkel “soude wercken waer t’ dat sij wiste alhier maer 
voor korten tijd te sijn”. Het vooruitzicht dat ze nog bijna drie jaar moest zitten, werd 
Genoveva dus te veel. Haar verzet toont goed aan hoe moeilijk ze het had met haar 
detentie. Genoveva had echter niet alleen moeite met het werk en het gebrek aan 
vrijheid en perspectief, ze had ook regelmatig ruzie met haar medegevangenen en er 
was één vrouw waarmee het absoluut niet boterde.15 Dergelijke spanningen komen 
regelmatig terug in de bronnen en zijn niet verwonderlijk want de gevangenen leefden 
dicht op elkaar.  

Vandaar dat sommige gedetineerden probeerden te ontsnappen. Caroline De Boijsere 
die nog geen veertien jaar was toen ze voor zeven jaar achter slot en grendel gezet 
werd, slaagde er na anderhalf jaar gevangenschap (tijdelijk) in om weg te lopen.16 Deze 
inkijken in het gevangenisleven zijn niet alleen interessant omwille van het gebeuren 
zelf. Na Caroline’s ontsnapping wilden de schepenen haar vier medegevangenen 
verhoren, maar ze konden maar één getuigenis toevoegen omdat “alle de andere (…) 
sijnde meer ofte min krancksinnig en hebben niet bestendig konnen getuygen.”17 Het 
lijdt weinig twijfel dat hun verblijf in de gevangenis een invloed had op de mentale 
gezondheid van deze vrouwen. Twee van de drie krankzinnig genoemde vrouwen, met 
name Anna Lointjens en Rosalia Noé, behoren tot de onderzoeksgroep en hoewel het 
van beide niet uitgesloten kan worden dat zij al voor hun detentie psychische 
moeilijkheden hadden, konden ze voor en na deze detentie wél uitgebreid verhoord 
worden. Beide vrouwen werden meermaals vervolgd omwille van prostitutie en 
dronkenschap en dit zowel voor als na deze detentie. In geen van hun rechtszaken 
vermeldden de schepenen dat ze krankzinnig waren of dat het verhoor moeilijk verliep.  

Een laatste voorbeeld ten slotte betreft Rosa Macqué, de oudste van de drie zussen 
Macqué. In de zomer van 1788 – twee jaar nadat ze voor zes jaar opgesloten was in het 
spinhuis – probeerde Rosa zelfmoord te plegen door zich onder haar tong te snijden met 

 
                                                        
15 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 651, 9, 4-6, 22 november 1782. 
16 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 719, 2, 5 en 7-8, 27 januari 1784. 
17 Idem. 
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een schaar en zich te verhangen. Omdat de knecht haar bij toeval gevonden had, 
mislukte de poging. Rosa was zwaar ontgoocheld. Aan een van haar medegevangenen 
had ze achteraf gezegd “dat ik de doodt moeste sterven, want ik om mijn leven niet en 
geve”. Toen Rosa zelf een week later verhoord werd, bekende ze dat ze “het voornemen 
gehadt heeft haer selven het leven te benemen”. Na de vragen van de schepenen voegde 
ze er nog aan toe dat ze “al eenighen tijt te vooren in eene doolinghe geweest is om de 
droeve gemeltenisse van haere moeder die in de uyterste aermoede sijnde alles 
verkoopt”.18 Voor Rosa was het dus niet enkel haar opsluiting die doorwoog, maar ook 
haar machteloosheid ten opzichte van wat er buiten de gevangenismuren gebeurde. Of 
zo’n gedachten ook bij andere gedetineerde prostituees leefden is uiteraard niet 
geweten, maar dat ze opgesloten zaten tijdens de “fleur van het leven” terwijl hun 
leeftijdgenoten huwden en een gezin stichtten moet iedereen pijn gedaan hebben. 
Genoveva was gedetineerd van haar 21ste tot 24ste, Rosa van haar 24ste tot 29ste en de 
daarnet genoemde Elisabeth Rooman van haar 30ste tot 40ste.19 Dat de detenties van deze 
vrouwen een zware impact hadden op hun leven is dus meer dan duidelijk. Voor velen 
bleef het bovendien niet bij één keer. Caroline De Boijsere zat bijvoorbeeld opgesloten 
van haar 13de tot 20ste en opnieuw van haar 21ste tot 25ste.20  

In totaal waren er op z’n minst 21 prostituees die meerdere keren langdurig 
opgesloten waren. Zij zaten gemiddeld 7,8 jaar in detentie.21 Deze vrouwen betaalden 
een hoge tol. Zo leefde Marie Jenne Le Maitre na haar veroordeling in 1778 tot drie jaar 
cel in Gent slechts vijf jaar in vrijheid. In 1786 werd ze in Brugge veroordeeld tot vier 
jaar.22 Anna Lointjens sleet maar liefst negentien jaar van haar leven in de gevangenis. 
Toen ze in 1778 tot zes jaar veroordeeld werd omwille van dronkenschap en prostitutie, 
bleek dat ze nog maar pas terug op vrije voeten was. Ze had al eens acht jaar gezeten 
voor prostitutie. Na haar vrijlating slaagde ze er twee jaar in om uit de gevangenis te 
blijven, maar in 1786 werd ze opnieuw verhoord omdat ze “wat geloopen” had “met 
mannenvolck”. Ondanks de vaststelling van de schepenen dat “sulcke langdeurige 
correctien haer niet en hebben konnen brengen tot beternisse”, veroordeelden ze Anna 
opnieuw tot vier jaar detentie.23 Het gewicht van de straffen kan nauwelijks overschat 
worden. Toen Anna in 1792 voor de vierde keer vrijkwam, was ze 42 jaar en had ze de 
helft van haar leven – haar volledige volwassen bestaan dus – in gevangenschap 
doorgebracht. Aangezien Anna overleed op 58-jarige leeftijd staat het vast dat ze 

 
                                                        
18 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 9, 19 en 25-26, 11 augustus 1788.  
19 Rosa Macqué was veroordeeld tot zes jaar, maar kreeg na een kleine vijf jaar gratie door l’Arbre de la croi. 
20 Zie voor de opvolging van de verschillende rechtszaken de databank rechtszaken (Bijlage 2). 
21 Dit gemiddelde is slechts gebaseerd op tien vrouwen. Voor de overige vrouwen met meerdere detenties is de 
duur van minimum één gevangenisstraf immers niet gekend. Zie bijlage 10.1. Gevolgen.  
22 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 7, 8-10, 19 augustus 1784. 
23 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 9, 9, 17 augustus 1786. 
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minimum een derde van haar leven in het Brugse spinhuis en het Vlaamse correctiehuis 
zat.24  

Een vicieuze cirkel 

In theorie was een verblijf in het spin- of correctiehuis op “beternisse” gericht, maar in 
de praktijk had het vaak het tegenovergestelde effect. Het aantal recidivisten was nog 
hoger dan de 21 vrouwen (7%) die opnieuw gedetineerd werden. Dit kan het best 
aangetoond worden aan de hand van de vrouwen waarvan de levensloop gevolgd werd. 
Van 84 vrouwen die een lange detentie uitzaten heb ik de levensloop gevolgd: 20% werd 
opnieuw gedetineerd, 6% dook opnieuw op in de prostitutieprocessen zonder dat ze 
gedetineerd werden en 27% verdween na hun vrijlating tijdelijk of definitief. Het is 
aannemelijk dat een deel van hen opnieuw in de prostitutie verzeild geraakte. Dit 
betekent dat de “correctie” bij 26 tot 53% van alle prostituees die een lange detentie 
uitzaten geen vruchten afwierp. Bovendien is het de vraag of wie in Brugge bleef en niet 
vervolgd werd op het rechte pad bleef. Ik heb geen gerechtelijke bronnen meer 
doorgenomen van de periode na 1790 en voor de periode ervóór kan een dark number 
niet uitgesloten worden.  

Het beleid werkte recidive in de hand doordat een verblijf in het tucht- of 
correctiehuis een stigma met zich meebracht. Zo beklaagde Anna Lointjens zich er over 
dat ze “geene goede diensten en heeft konnen krijgen in opsight dat sij niet behoorelijck 
en was gekleet, ende dat haere voorgaende collocatie haer niet veele en 
recommandeerde”.25 Helemaal veralgemeend kan dit niet worden want Anna Van Vijve 
vond met de hulp van haar ouders en de pastoor wél goede dienstplaatsen,26 maar het 
lijdt weinig twijfel dat wie een gevangenisstraf had uitgezeten moest opboksen tegen 
heel wat argwaan. De draad weer oppikken was moeilijk voor wie jarenlang afgezonderd 
was geweest van de maatschappij en voor wie er alleen voorstond was het misschien wel 
onmogelijk. Volgens Van de Pol konden vele vrouwen na jaren spinhuis nergens terecht 
en moesten ze wel weer gaan tippelen.27 

Het is inderdaad duidelijk dat niet alle vrouwen terecht konden bij familie. Zo wilde 
de stiefmoeder van Anna Outrive “geene hoeren in huijs”.28 Anderen wilden zelf niet 
naar huis omdat hun familie verantwoordelijk was geweest voor hun opsluiting. Op die 
manier belandden ze al snel terug in bordelen of deden ze beroep op de weinige 

 
                                                        
24 Anna Lointjens overleed in het burgerlijk hospitaal van Brugge op 5 juli 1808 : Archiefbank Brugge (online), 
RBS, Overlijdensakten 1808. 
25 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 647, 10, 1-6, 14 november 1778. 
26 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 4, 13-15, 2 juli 1789. 
27 L. Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 1996, 225. 
28 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1767, 17 december 1767. 
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personen die ze goed kenden: hun celgenoten. Het eerste geldt bijvoorbeeld voor 
Caroline De Boijsere die na haar vrijlating weigerde om bij haar moeder te gaan wonen 
en op vraag van een bordeelhouder bij hem introk.29 Het tweede is van toepassing op 
Therese Walderick die introk bij iemand die ze kende van haar detentietijd.30 Ook Anna 
Van Vijve trok na een paar “goede diensten” in bij een vriendin uit het spinhuis. De 
intensiteit van het gevangenisleven zorgde dus niet alleen voor spanningen, sommige 
vrouwen smeedden  er langdurige vriendschappen. Uiteraard hoeft dit niet negatief te 
zijn. De vriendin van Anna Van Vijve gedroeg zich volgens een buurman “rustig en 
neerstig”.31 Wie zich toch opnieuw op het “verkeerde pad” begaf, dreigde de anderen 
echter mee te sleuren. Voor wie vertoefde in dergelijke kringen was de downward spiral 
mogelijk moeilijk te vermijden.32  

9 .1.2  Verbanningen 

Werkten de lange detenties recidive in de hand, dan geldt dit voor de verbanningen 
zeker. Op z’n minst 35% van de bestudeerde prostituees was minimaal eenmaal 
verbannen (Tabel 9.1.). Anders dan bij de detentiestraffen waarbij (tijdelijk) een abrupt 
einde kwam aan de prostitutie van een vrouw, werd de loopbaan bij verbanningen 
amper onderbroken. Door de contacten binnen het milieu moet het relatief makkelijk 
geweest zijn om elders verder te werken. Zoals ik eerder toelichtte waren de stedelijke 
instanties zich daar ook van bewust, maar vóór de oprichting van de correctiehuizen 
ontbrak het hen aan de middelen om dit te verhelpen.33 De verbanningsstraffen 
stimuleerden dus het bestaan van prostitutienetwerken. Bovendien was het zeer 
moeilijk om de verbanningen te handhaven. Overdag waren de stadspoorten gewoon 
open. Een terugkeer van uitgewezen personen kon bijna niet tegengehouden worden.34  

De inefficiëntie van de straf betekent echter niet dat de gevolgen voor de vrouwen te 
verloochenen zijn. De poortwachters konden dan wel niet iedereen herkennen die ooit 
de stad was uitgezet, wellicht was het wel nodig om zich een aantal maanden niet te 

 
                                                        
29 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 658, 6, 17, 11 augustus 1789. 
30 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 646, 2, 22-26 en 30, 6 februari 1777.  
31 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 724, 6, 1-7, 16 juni 1789 (Verklaring Francois Harnisseyt). 
32 Lotta Vikström stelde ook iets dergelijks vast voor jonge criminelen in de negentiende eeuw: L. Vikström, 
“Before and after crime: life-course analyses of young offenders arrested in nineteenth-century Northern 
Sweden”, in Journal of Social History, 44 (2011), 3, 873. 
33 Zie Hoofdstuk 3, paragrafen 3.4.1 en 3.4.2. 
34 S. Auspert, “La famille Michaux : trois générations de criminels au fil des archives judiciaires (1727-1767)”, in 
Deceulaer (H.), Dubois (S.), en Puccio (L.). Het pleit is in den zak! Precesdossiers uit het ancien régime en hun 
perspectieven voor historisch onderzoek, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2014, 241-242; A. Deroisy, La répression du 
vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas Autrichiens durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
Brussel (onuitgegeven doctoraatsverhandeling ULB), 1964, 406. 
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vertonen en dus moesten de verbannen prostituees wel degelijk alles en iedereen 
achterlaten en ergens anders opnieuw beginnen. Verbannen prostituees dreigden op die 
manier te vervallen in een leven op de vlucht, een leven waarin geen duurzame 
contacten konden opgebouwd worden. De bronnen tonen dit goed aan. Het is immers 
duidelijk dat vele prostituees herhaaldelijk verbannen werden en dit niet alleen uit 
Brugge. Zoals ik in Hoofdstuk 1 aangaf, heb ik op basis van andere onderzoeken ook 
opgezocht of de prostituees in Gent vervolgd waren (hetgeen niet veel opleverde) en 
heb ik hen ook opgezocht in het Brusselse prostitutieregister (1779-1794).35  

Op het Brusselse prostitutieregister staan de namen van acht vrouwen uit de 
onderzoeksgroep.36 Dit lage aantal is te verklaren doordat het register slechts een korte 
periode omvat (1779-1794) en er steeds een aanzienlijk dark number is. In kwantitatief 
opzicht is het register dan ook minder bruikbaar. Om aan te tonen dat de vrouwen in 
kwestie alvast in twee steden niet meer welkom waren en dus noodgedwongen verder 
moesten “zwerven”, is het echter wel interessant. De helft van de acht prostituees 
belandde pas in Brugge nadat ze eerst uit Brussel verbannen waren en voor de andere 
helft was het omgekeerd gegaan. De richting van de routes was dus inwisselbaar, en 
vooral afhankelijk van de herkomst van de vrouwen. Marie Catherine Diericx uit het 
Kempische Bouwel was bijvoorbeeld uit Brussel verbannen in 1787 en werd in 1790 
tweemaal gearresteerd en verbannen uit Brugge.37 Marie Scharre uit Knokke had het 
traject omgekeerd afgelegd. Ze werd voor een eerste keer uit Brugge verbannen in de 
zomer van 1775 en een dik jaar later voor de tweede keer. Drie jaar na die laatste 
verbanning uit Brugge werd ze ook verbannen uit Brussel. Waar ze intussen zoal 
geweest was, is niet geweten.38   

De levenslopen tonen stuk voor stuk aan dat de betrokken prostituees telkens weer 
moesten migreren en elders opnieuw beginnen. Wel bleven de meeste vrouwen 
circulaire routes afleggen. Isabelle Therese Pluy werd bijvoorbeeld verbannen uit 
Brugge, Nieuwpoort en Oostende, maar kwam ook telkens opnieuw terug. Uit Brugge 
werd ze vier keer verbannen.39 Isabelle Therese is voor zover ik kon traceren nooit 
langdurig opgesloten, maar haar semi-zwervend bestaan moet ook lastig geweest zijn. 
Toch waren het niet alleen de verbannen prostituees die migreerden. In de loop van dit 

 
                                                        
35 Voor meer informatie over het Brusselse prostitutieregister, zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2. 
36 Het betreft Marie Veriot, Marie Catherine Diericx, Marie Beele, Marie Josephe Cos, Josephine Begam, 
Elisabeth Rooman, Marie Scharre en Catherine Corpuyt.  
37 SABrussel, Oud archief, 1143, Register prostituees (1779-1794), folio 67, 6 juli 1787; RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 
659, 8, 15, 4 juni 1790 en 659, 14, 1-2, 19 november 1790. 
38 SAB, Oud archief, 188, Criminele informatiën, Map 1755, 18 augustus 1775; RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 13-
14, 8 oktober 1776; SABrussel, Oud archief, 1143, Register prostituees (1779-1794), folio 2-3, 1779. 
39 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 710, 41-42, 30 juni 1764; SAB, Oud archief, 192, Verluydboeken, 260-261, 5 
oktober 1765; 262-263, 9 november 1765; 284-285, 2 januari 1768. 
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proefschrift heb ik er al herhaaldelijk op gewezen dat prostitutie mobiliteit in de hand 
werkte. In het volgende deel breng ik deze mobiliteit verder in kaart. 

9 .2  Mobiliteit  

De mobiliteit van de prostituees kwam al meermaals ter sprake, maar tot hiertoe heb ik 
uiteraard enkel aandacht besteed aan de mobiliteit die voorafging aan de Brugse 
arrestaties. Om de gevolgen van prostitutie in kaart te brengen, ga ik nu na wat de 
prostituees deden nadat ze in Brugge vervolgd waren. Met andere woorden: wie bleef in 
Brugge en wie vertrok? Waar trokken ze heen en waarom? Aan de hand van de 
overlijdensplaatsen is het mogelijk hier inzicht in te verkrijgen. Voor 93 prostituees heb 
ik een overlijdensakte gevonden. Dit betekent dat ik 54% van de begonnen levenslopen 
kon afwerken (Tabel 9.3). Van bijna de helft van de vrouwen waarvoor ik een doopakte 
vond, kon ik het einde van het leven dus niet in kaart brengen.  

De uitval is groot om twee redenen. De eerste reden is van methodologische aard. 
Aangezien er niet voor alle gemeenten databanken met demografische gegevens 
beschikbaar zijn is het zoals ik in Hoofdstuk 1 reeds besprak moeilijk om personen te 
traceren.40 Vooral de zoektocht naar een overlijden is erg moeilijk. De periode waarin 
gezocht moet worden is groot en de lokaliteit waar iemand overleed is niet gekend. Ik 
kon slechts systematisch zoeken op de geboorteplaats en Brugge. Een vrouw die in een 
andere gemeente overleed, kon ik enkel terugvinden als de parochieregisters en de 
registers van de burgerlijke stand van deze gemeente reeds in de databank van het 
rijksarchief opgenomen zijn.41 Als de betrokken vrouw wel overleed in haar 
geboorteplaats of in Brugge is er echter evenmin garantie op het vinden van de 
overlijdensakte. Soms zijn de bronnen niet bewaard gebleven of zijn er geen indexen of 
tienjaarlijkse tafels voorhanden. Sommige personen hadden bovendien te vaak 
voorkomende namen om zeker te zijn dat het om de juiste persoon ging. Dat veel 
prostituees afkomstig waren uit grootsteden, bemoeilijkte de zoektocht. Van de 
Brusselse prostituees heb ik bijvoorbeeld niemand teruggevonden omdat er weinig 
databanken voorhanden zijn en de handmatige zoektocht voor zo’n grote stad 
onmogelijk is.  

De tweede reden betreft uiteraard de mobiliteit van de prostituees. De verdwijning 
van de prostituees is dus ook een onderzoeksuitkomst. Wie de geboorteplaats verliet is 
 
                                                        
40 Zie Hoofdstuk 1, paragrafen 1.3.7 en 1.3.8. 
41 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.3. 
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moeilijker te traceren en de prostituees waren geen sedentaire bevolkingsgroep. Louter 
hun aanwezigheid in Brugge toonde voor de niet-lokale vrouwen al aan dat ze mobiel 
waren en het leidt weinig twijfel dat deze vrouwen hun zwervende bestaan 
verderzetten eens ze Brugge verlaten hadden. Het is dan ook evident dat het aantal 
levenslopen dat ik niet terugvond vooral hoog was onder de vreemde prostituees. Bij de 
controlegroep werd 83% van de levenslopen afgewerkt (Tabel 9.2). Het is verleidelijk om 
de niet getraceerde prostituees te categoriseren als thuislozen, maar gezien de 
methodologische beperking van het onderzoek is wat dit betreft toch voorzichtigheid 
geboden. Wellicht was het aantal prostituees dat terugkeerde naar de geboorteplaats 
groter dan de cijfers aangeven. Bovendien sluit niks een vestiging en integratie in een 
andere lokaliteit uit. Op beide onderwerpen ga ik zo meteen verder in. Eerst besteed ik 
aandacht aan de groep waarvoor ik de mobiliteit het beste in kaart kon brengen: de 
Brugse prostituees.  

9 .2.1  De mobiliteit  van de in Brugge geboren prostituees 

De gegevens over de in Brugge geboren vrouwen zijn het meest bruikbaar voor verder 
onderzoek omdat er voor het grootste deel van de huidige provincie West-Vlaanderen 
een databank voorhanden is die de parochieregisters en de registers van de burgerlijke 
stand toegankelijk maakt.42 Dit betekent dat het voor de personen die ik niet terugvond 
in Brugge zeker is dat zij migreerden.43 Bovendien is het zo dat de levensloop van de 
Brugse prostituees vergeleken kan worden met de controlegroep van in Brugge geboren 
vrouwen.44 Op die manier kan ingeschat worden in hoeverre hun mobiliteit 
uitzonderlijk was. Ten slotte is het uiteraard ook zo dat de Brugse groep het 
interessantst is omdat ze geboren waren in de stad waarover dit onderzoek gaat. Ze 
waren niet per definitie mobiel en dus geven hun migraties ons het beste inzicht in hoe 
groot het aandeel mobiele en immobiele prostituees was.   

Tabel 9.2 toont aan dat de meerderheid van de in Brugge geboren prostituees, met 
name 63%, in Brugge overleden is. De meeste van de Brugse prostituees verhuisden dus 
niet of keerden terug naar hun geboorteplaats. Dit is een belangrijke vaststelling omdat 
het aantoont dat een aanzienlijk deel van de prostituees lokaal verankerd bleef en dus 
niet op de vlucht sloeg voor het stigma dat op hen rustte. Er is weliswaar een verschil 
tussen de prostituees en de controlegroep, met 14% is het niet immens. Ook in de 
controlegroep waren er vrouwen die Brugge verlieten.   
 
                                                        
42 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.3. 
43 Er zijn slechts drie Brugse prostituees waarover ik geen duidelijkheid verkreeg. Ik vond overlijdensakten die 
over hen kunnen gaan, maar kon niet uitsluiten dat het om een naamgenoot ging. 
44 Zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.5. 
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Tabel 9.2 Overlijdensplaats van de Brugse prostituees en van de controlegroep (%) 

  
Prostituees 

(n: 112) 
Controlegroep 

(n: 90) 
Brugge 63 77 
Elders 3 7 
Verdwenen 32 17 
Ongekend 3   
Totaal 100 100 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

 
Het aandeel prostituees dat wel wegtrok was met 35% echter ook substantieel. 

Bovendien is het deel dat uit de bronnen verdwijnt (32%) dubbel zo groot als bij de 
controlegroep (17%). Dit betekent dat de prostituees niet alleen vaker migreerden dan 
andere vrouwen, het toont ook aan dat ze verdere verplaatsingen maakten. Van de 
vrouwen die in het noorden van het huidige West-Vlaanderen bleven, kon ik dit 
vaststellen op basis van de databank. Zes vrouwen uit de controlegroep vond ik op deze 
manier terug. Zij overleden in dorpen in de onmiddellijke omgeving van Brugge. Ze 
hadden zich daar gevestigd na hun huwelijk met een man uit het dorp. Onder de 
prostituees kon ik via de databank van West-Vlaanderen slechts één vrouw traceren, 
met name in Oostende.45 De overige twee prostituees waarvoor ik een overlijdensakte 
vond buiten Brugge, overleden heel wat verder: in Gent en Mechelen.46  

Het is geen toeval dat de getraceerde prostituees overleden in Oostende, Gent en 
Mechelen. Hun migraties beantwoorden aan het typische migratiepatroon van mobiele 
prostituees. Ze verhuisden over verre afstanden en trokken naar steden.47 Veeleer dan 
dat ze een stigma ontvluchtten, waren het dus arbeidsmigranten. Wellicht deed het 
merendeel van de Brugse prostituees die verhuisden dit hoofdzakelijk om de 
beroepsactiviteiten elders verder te zetten. Dit kan niet alleen afgeleid worden uit de 
bestemming van de getraceerde vrouwen, het profiel van de Brugse vertrekkers lijkt 
ook sterk op dat van de vreemde mobiele prostituees. Het waren vooral de prostituees 
die voltijds actief waren die vertrokken. Ik heb voor de Brugse vrouwen in kaart 
gebracht welke voltijds, deeltijds of sporadisch werkten en daaruit blijkt dat 51% van de 
vrouwen die ik als voltijds categoriseerde emigreerde terwijl dit bij de deeltijdse en 
sporadische prostituees slechts 26% was.48 Dit betrof overwegend, maar niet uitsluitend, 
vrouwen die in een gesloten bordeel verbleven. Een deel van de geëmigreerde Brugse 

 
                                                        
45 RAB, RBS Oostende, OA, 24 oktober 1802 (Marie Vrammont). 
46 SAG, RBS Gent, OA, 1 januari 1854 (Victoria Macqué); RABW, RBS Mechelen, OA, 26 december 1799 (Therese 
Caudron). 
47 Zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.2. 
48 Ik heb 39 vrouwen als voltijds gecategoriseerd en 73 als sporadisch of deeltijds. Zie Lijst met gevolgen 
(Bijlage 10).  
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prostituees (36%) had bovendien reeds eerder in een andere stad gewerkt en was ten 
tijde van de arrestatie slechts tussendoor terug in Brugge.  

Nog belangrijker dan het beroepsprofiel van de prostituees was echter hun familiale 
netwerk. Het waren vooral de wezen (17%) en halve wezen (60%) die verdwenen. 
Nauwelijks 23% van de vertrekkers had ten tijde van hun (eerste) arrestatie nog een 
vader en een moeder.49 Een blik op de wezencijfers uit Hoofdstuk 6 toont dat die 
waarden uitzonderlijk waren voor de Brugse prostituees, maar niet voor hun mobiele 
collega’s. Op 20-jarige leeftijd had nog 50% van de Brugse prostituees beide ouders 
tegenover 21% van de vreemde prostituees.50  

De Brugse vertrekkers schijnen dus mobiele prostituees geweest te zijn die gewoon 
op een ander moment van hun loopbaan in de onderzoeksgroep terecht kwamen dan de 
vreemde mobiele prostituees. Ze kunnen ruwweg in twee groepen ingedeeld worden. 
Ofwel waren het beginnende prostituees die mobiel werden na hun eerste arrestatie, 
ofwel waren het ervaren prostituees die reeds in andere steden gewerkt hadden maar 
tussendoor naar “huis” gekomen waren. Het eerste geldt bijvoorbeeld voor Dorothea 
Loeters. Dorothea werd als achttienjarige gearresteerd omdat ze in een bordeel woonde. 
Ze kwam er vanaf met een vermaning, maar verdween nadien uit de stad. De 
parochieregisters en registers van de burgerlijke stand bevatten geen enkel spoor meer 
van haar.51 Een prostituee waarvoor het tweede scenario geldt is Anna Outrive, het 
meisje dat thuis niet meer welkom was omdat ze een “hoer” was. Net als Dorothea werd 
Anna gearresteerd toen ze achttien jaar was, maar ze had wel een ander traject 
doorlopen. Ze had reeds in Brussel en Gent gewoond. Anna werd anderhalf jaar 
gedetineerd in het spinhuis. Na haar vrijlating ging ze opnieuw in een bordeel wonen en 
werd ze opnieuw gearresteerd. Daarna verdween ze definitief uit het 
onderzoekstraject.52  

Uiteraard is het niet zeker dat Dorothea en Anna ook elders nog als prostituee 
werkten, maar de kans is wel reëel, zeker voor de ervaren Anna. Wat Anna’s verhaal 
echter bovenal illustreert is de complexe samenhang van motivaties. Anna had 
inderdaad al in de prostitutie gewerkt in andere steden, maar na een aantal jaren was ze 
terug naar huis gekomen. De schrik voor haar reputatie had haar daar kennelijk niet van 
weerhouden, maar de confrontatie ermee kon haar nieuwe vertrek wel in de hand 
gewerkt hebben. Het is niet ondenkbaar dat ze aanvankelijk in Brugge wilde blijven, 

 
                                                        
49 De berekening is gemaakt op basis van de vertrekkers waarvoor geweten is of hun ouders nog in leven 
waren. Dat zijn er 30. Zie Lijst met gevolgen (Bijlage 10).  
50 Zie Hoofdstuk 7, Tabel 6.3. 
51 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 5, 23-25, 24 juni 1785. 
52 RAB, FSB, TBO 119, Criminele vervolgen, 644, 157-158, 7 januari 1766; SAB, Oud archief, 188, Criminele 
informatiën, Map 1767, 17 december 1767. 
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maar dat ze van gedacht veranderd was na anderhalf jaar spinhuis en de mededeling 
van haar stiefmoeder dat ze “geene hoeren in huijs” wilde.53 

Onder de vrouwen die in Brugge bleven waren vooral de deeltijdse prostituees goed 
vertegenwoordigd. De groep van blijvers bestond voor 71% uit vrouwen die zich slechts 
deeltijds of sporadisch prostitueerden en nog eens 11% was verschillende keren 
gearresteerd en had prostitutie zowel voltijds als deeltijds beoefend.54 Daarnaast was het 
familiale netwerk heel belangrijk. Slechts 5% van de blijvers had geen ouders meer op 
het moment van hun eerste arrestatie en 52% beschikte nog over beide ouders.55 De 
familie kon een rol spelen op twee manieren. Ofwel hielden familieleden de jonge vrouw 
uit de prostitutie, ofwel waren ze gezamenlijk actief. De prostitutiefamilies die ik in 
Hoofdstuk 6 besprak waren vaak stevig verankerd in Brugge.56 Zo dook Marie 
Hieronssens in een periode van zestien jaar ettelijke keren op in de procesdossiers, maar 
bleek uit geen enkele zaak dat ze nog in andere steden gewerkt had.57 Marie overleed in 
Brugge vijf jaar na haar laatste vervolging.58 En ook Marie Viane en haar dochter Marie 
Joanne Serruys schijnen Brugge nooit verlaten te hebben. Marie Joanne zat weliswaar 
een straf uit in Gent, ze kwam nadien terug naar Brugge.59 

9 .2.2  De mobiliteit  van de vreemde prostituees 

In deze paragraaf bespreek ik de mobiliteit van de prostituees die niet in Brugge 
geboren waren. Zoals Tabel 9.3 aantoont zijn er in deze groep vooral veel vrouwen 
waarvoor de overlijdensplaats ongekend gebleven is (60-71%), maar daarnaast waren er 
ook vrouwen die terugkeerden naar hun geboorteplaats (4-15%), vrouwen die overleden 
in Brugge (24-9%) en vrouwen die elders overleden (12-6%). In iedere categorie zijn wel 
duidelijke verschillen waarneembaar tussen de vrouwen die geboren waren in het 
Brugse Vrije en deze uit de rest van de Zuidelijke Nederlanden. Uit de cijfers en een 
detailanalyse van de betrokken levenslopen kunnen vier belangrijke conclusies 
getrokken worden.  

 
                                                        
53 Zie paragraaf 9.1.1 in dit hoofdstuk. 
54 Er waren 70 blijvers : 50 van hen werkten deeltijds/sporadisch en 8 hadden een gemengd profiel: zie Lijst 
met gevolgen (Bijlage 10).  
55 Deze berekening is gemaakt op basis van de gekende wezenstatussen (n: 58). Van 12 blijvers is dit gegeven 
niet of niet volledig gekend.  
56 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.5. 
57 Dit betreft zowel vervolgingen als vermeldingen in andere dossiers. Zie de Databank rechtszaken (Bijlage 2) 
en de Lijst met bordelen (Bijlage 5).  
58 SAB, PR Brugge, BA, 14 september 1790. 
59 SAB, RBS Brugge, OA, 8 maart 1816 (Marie Viane); 15 februari 1836 (Marie Joanne Serruys). 
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Ten eerste waren de prostituees die in Brugge bleven er lokaal verankerd. Ze waren 
dan wel elders geboren, de meesten – acht van de negen vrouwen uit deze groep – 
waren van jongs af vertrouwd met Brugge. Vier van de negen blijvers waren geboren in 
dorpen die net buiten de Brugse stadsmuren lagen: Sint-Kruis, Sint-Andries, Lissewege 
en Loppem.60 Drie anderen waren al lang in Brugge gevestigd en hadden er familie: één 
was er als kind komen wonen met haar ouders, één was er gehuwd en één had er een 
moeder die eveneens in de prostitutiesector werkzaam was.61 Ten slotte was er ook nog 
één vrouw die vele jaren vóór ze als prostituee aan de slag ging naar Brugge gekomen 
was om er te werken als dienstmeid.62 Op één vrouw na – niet toevallig degene uit de 
prostitutiefamilie – waren het bovendien allemaal vrouwen die slechts sporadisch of 
deeltijds als prostituee werkten. De lokale verankering van deze “blijvers” toont eens te 
meer aan dat Brugge geen eindhalte was voor beroepsprostituees, maar slechts een 
tussenhalte in een uiterst mobiel leven. Uiteraard is het mogelijk dat dit patroon in 
grootsteden anders was, maar dit is niet zeker. Voor de Zuidelijke Nederlanden is er 
alvast niks dat daar op wijst. Zo is het duidelijk dat vele prostituees die Brugge aandeden 
eerder al halt hadden gehouden in Brussel. Ze waren er geweest, maar waren er dus ook 
weer vertrokken. Door het verbanningsbeleid was het voor de prostituees niet mogelijk 
om zich ergens te vestigen zolang ze hun job uitoefenden.    
 

Tabel 9.3 Overlijdensplaats van de prostituees, naar herkomst (%) 

    Geboorteplaats 

  

Brugge 
(n: 112) 

Brugse Vrije 
(n: 25) 

Vlaanderen +  
Z. Nederlanden 

(n: 34) 
Totaal 

(n: 171) 
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lij
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ns
-
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aa

ts
 

Geboorteplaats 
}63 

4 15 
}50 

Brugge 24 9 
Elders 3 12 6 4 
Verdwenen/ongekend 35 60 71 46 
Totaal N. 100 100 100 100 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

Een tweede vaststelling is dat de mobiele prostituees waarvan een overlijdensplaats 
gekend is in steden gestorven zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de negende vrouw 
uit de groep die in Brugge overleed. Het betreft Isabelle Boddin, een vrouw die 
herhaaldelijk uit Brugge verbannen werd, maar bleef terugkomen. Isabelle had in 
minimum drie verschillende plaatsen als prostituee gewerkt.63 Ook vier van de vijf 

 
                                                        
60 Het betreft resp. Therese De Waele, Rosa Barlé, Cecilia Lermyte en Therese Cauwelier.   
61 Het betreft resp. Marie Philips, Therese Van Loo en Godelieve De Brune. 
62 Dit betreft Helena Verplancke.   
63 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 2, 28-30, 3 maart 1785; SAB, PR Brugge, OA, 7 september 1793. 
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“elders” gestorven vrouwen voldoen aan dit patroon. Drie vrouwen overleden in 
Oostende en één in Antwerpen.64 In welke mate deze vrouwen daar gevestigd waren of 
er gewoon overleden, bespreek ik bij de analyse van de huwelijken. De vijfde vrouw 
overleed in Egem, een klein dorp in het Vrije. Op haar kom ik zo meteen terug. 

Een derde conclusie is dat de vrouwen die verdwenen aan het profiel van de mobiele 
prostituees beantwoorden. Het ging heel vaak om wezen. Nauwelijks 8% van deze groep 
beschikte nog over beide ouders en 58% had beide ouders reeds verloren. Uiteraard is 
dit patroon voor het grootste deel van de groep logisch omdat ze reeds een zwervend 
bestaan leden toen ze halt hielden in Brugge. Voor de vrouwen uit het Brugse Vrije is 
het echter niet vanzelfsprekend. Van slechts 20% van deze vrouwen is het geweten dat 
zij zich reeds in andere plaatsen geprostitueerd hadden. Dit betreft dus vooral vrouwen 
die in Brugge in het vak gestapt waren en nadien de baan opgetrokken waren. Tot 
hiertoe bevestigen de vreemde prostituees dus vooral de vaststellingen die ik al maakte 
voor de in Brugge geboren prostituees.  

De vierde conclusie is evenwel anders. Ze leert ons iets over de prostituees die naar 
hun geboorteplaats terugkeerden. Een deel van deze vrouwen was afkomstig uit de stad 
en bleef misschien wel actief als prostituee. Vier van de twaalf uit Gent afkomstige 
prostituees waarvoor ik een levensloop kon opstellen, overleden in Gent.65 Een ander 
deel ging op jonge leeftijd ziek terug naar huis, wellicht om zich er te laten verzorgen 
en/of om afscheid te nemen alvorens te sterven. Marie Smidt die toen ze in Brugge was 
aan de venusziekte leed stierf in Spa, haar geboortedorp in de Ardennen. Bij haar 
overlijden was ze 25 jaar oud.66 Ook Isabelle Pluy stierf op jonge leeftijd in haar 
geboortedorp – Moere in het Vrije – en al staat het voor haar niet vast dat ze ziek was, 
het is zeker mogelijk. Isabelle was 26 jaar toen ze overleed en ze had op z’n minst vijf 
jaar als prostituee gewerkt. Net als Marie overleed ze drie jaar na haar laatste (gekende) 
arrestatie.67 Naast het gegeven dat Marie en Isabelle wellicht naar huis gingen om er te 
sterven, is het ook zo dat dit op hun jonge leeftijd nog mogelijk was. Marie had nog een 
vader en Isabelle nog een moeder. Ze konden dus nog bij iemand terecht. Voor 
prostituees die ouder werden of al op jonge leeftijd hun ouders verloren hadden, was 
het minder zinvol om terug te keren naar hun geboorteplaats.  

Naast de methodologische beperkingen is ook dit een belangrijke verklaringsfactor 
voor het feit dat zo weinig prostituees terugkeerden naar hun roots. Als prostituees 
zonder ouders hulp nodig hadden, trokken zij wellicht naar andere familieleden of 
vrienden. De kans is groot dat dit gold voor het weesmeisje Sebastiana Hampens, de 
 
                                                        
64 Dit betreft Isabelle Therese Coopman, Joanne Poortere, Marie Verbaere en Marie De Windt. 
65 Dit betreft Marie Van Welle, Anne Marie Siemoens, Therese Trensaert en Marie Santie. 
66 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 721, 9, 39-40, 15 september 1786; RAV, PR Spa, OA Saint Remacle, 30 
september 1789.  
67 RAB, PR Moere, OA, 9 juni 1771. 
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(voor zover geweten) enige prostituee die in een dorp stierf waar ze niet geboren was. 
Net als Marie en Isabelle overleed Sebastiana op jonge leeftijd. Ze was 23 jaar toen ze 
stierf in Egem, een dorp op 25 km van Brugge en Koolkerke, haar geboorteplaats net 
naast Brugge.68 De rechtszaak van Isabelle Boddin toont aan dat deze gang van zaken 
realistisch is. Isabelle had immers toegegeven dat ze naar haar moeder en stiefvader was 
geweest toen ze “door venus sieckte (…) geraeckt” was en dat ze terug wegging toen ze 
hersteld was.69 Dergelijke migraties tonen aan dat een terugkeer naar familie mogelijk 
was, ook op een moment dat het voor het hele dorp duidelijk was wat er aan de hand 
was. Dit weerlegt niet dat er een stigma was, maar wel dat het getrotseerd werd als de 
nood hoog was en dat de liefde van ouders sterker was. Of zoiets bij herhaling kon, is 
minder zeker. Toen Outrive terugkeerde naar Brugge was ze welkom thuis, maar toen ze 
opnieuw in een bordeel gewoond had en een straf had uitgezeten in het spinhuis wees 
haar stiefmoeder haar de deur.70 Toen Isabelle Boddin opnieuw ziek werd, ging ze 
evenmin terug naar huis. Ze stierf op 31-jarige leeftijd in het Brugse Sint-Janshospitaal, 
al is het niet zeker dat haar moeder op dat moment nog in leven was.  

9 .3  Overli jdensleefti jd 

De voorbeelden van Marie Smidt, Isabelle Pluy, Sebastiana Hampens en Isabelle Boddin 
gaven het reeds aan: sommige prostituees stierven op jonge leeftijd. In dit deel breng ik 
de overlijdensleeftijden van de prostituees in kaart. Dit is belangrijk om twee redenen. 
Het is een maatstaf voor de gezondheidsgevolgen van prostitutie én het laat ons toe om 
in te schatten hoe lang het “verdere leven” van de prostituees duurde. Discussies over 
de twee onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. Henderson en Trumbach die 
beide prostitutie in Londen bestudeerden maken gewag van tijdgenoten die het einde 
van de loopbaan van prostituees vereenzelvigden met het einde van hun leven. Ziektes 
en uitputting zouden ervoor gezorgd hebben dat prostituees jong stierven. Henderson 
noch Trumbach geloofden dit. Ze argumenteerden beide dat prostituees opnieuw in 
andere beroepen aan de slag gingen en dat ze soms trouwden, maar het ontbreekt hen 
aan de data om dit aan te tonen.71 Trumbach stelde wel dat veel prostituees ziek waren, 
maar niet dat ze aan hun ziektes overleden. Als ze stierven was het volgens hem eerder 
 
                                                        
68 RAB, PR Egem, OA, 4 januari 1761. 
69 RAB, Crimboek Brugse Vrije, 17035, 36-37, 6 april 1785. 
70 Zie paragraaf 9.2.1 in dit hoofdstuk. 
71 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 47; R. Trumbach, Sex and the gender revolution. 
Volume 1: heterosexuality and the third gender in enlightenment London, Chicago, University of Chicago press, 1998. 
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door alcoholgebruik en “the difficulty of their lives”. Hij argumenteerde bovendien dat 
enkel de voltijdse prostituees jong stierven. “The remainder … probably did go back and 
forth between service or millinery work and the life of the streets.”72  

De voorbeelden uit de vorige paragraaf tonen reeds aan dat de veronderstellingen 
van Henderson en Trumbach voor Brugge niet helemaal opgaan. Sommige 
prostitutiecarrières eindigden wel degelijk in de dood. Tabel 9.4 en Tabel 9.5 
demonstreren bovendien dat de al besproken jonggestorvenen niet uitzonderlijk waren: 
43% van de prostituees haalde de leeftijd van 50 jaar niet. Bij de controlegroep was dit 
21% (Tabel 9.5). Terwijl de vrouwen uit de controlegroep een gemiddelde leeftijd van 
63,7 jaar haalden, was dit bij de prostituees amper 53,8 jaar. De mediaan van de 
controlegroep lag bovendien vijftien jaar hoger dan deze van de prostituees (Tabel 9.4). 
De overlijdensleeftijd van de prostituees lag dus wel degelijk een stuk lager dan deze van 
andere vrouwen. Bij de grootte van het verschil wil ik echter een kleine kanttekening 
maken. Er zit een bias in de cijfers doordat de vrouwen uit de controlegroep een 
generatie jonger zijn dan de prostituees. Terwijl de controlegroep bestaat uit vrouwen 
die geboren zijn in 1778 is het gemiddelde geboortejaar van de prostituees waarvoor ik 
een overlijdensleeftijd vond 1752. Het is belangrijk hier de aandacht op te vestigen 
omdat de mortaliteitstransitie een aanvang nam in deze periode en de algemene 
levensverwachting dus steeg.73 De transitie begon echter langzaam en verklaart geen 
verschil van tien tot vijftien jaar en dus toont het geconstateerde verschil tussen de 
prostituees en niet-prostituees wel degelijk aan dat prostitutie een negatieve invloed 
had op de sterfteleeftijd.  
 

Tabel 9.4 Overlijdensleeftijd van de prostituees en van de controlegroep (centrummaten) 

 
Prostituees Controlegroep 

 (n: 93) (n: 75) 
Min. 18 25 
Max. 93 91 
Gem. 53,8 63,7 
Med. 52,5 68 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

Het vaststellen van een verschil in overlijdensleeftijd is natuurlijk gemakkelijker dan 
het te verklaren. We beschikken helaas niet over de doodsoorzaken van de personen in 
de dataset. Verschillende hypotheses zijn waarschijnlijk: kraambedsterfte, slecht 
uitgevoerde abortussen, geslachtsziekten en slechte leefomstandigheden in het 

 
                                                        
72 R. Trumbach, Sex and the gender revolution, 167. 
73 I. Devos en T. Lambrecht, “De levensstandaard”, in Vermeir (R.), ed. Een inleiding tot de geschiedenis van de 
vroegmoderne tijd, Wommelgem, Van In, 2008, 187-191; I. Devos, Allemaal beestjes : mortaliteit en morbiditeit in 
Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, Academia press, 2006, 41-47.  



 

 332 

algemeen. De kans dat de oversterfte te wijten is aan een combinatie van dergelijke 
factoren is dan ook reëel. Toch kunnen sommige verbanden eerder ontkracht dan 
bevestigd worden. Trumbachs veronderstelling dat alcohol belangrijker was als 
doodsoorzaak dan geslachtsziekten kan voor Brugge bijvoorbeeld niet hard gemaakt 
worden. De gemiddelde overlijdensleeftijd van vrouwen die volgens de gerechtelijke 
bronnen kampten met een alcoholprobleem bedroeg 55,7 jaar en lag dus niet lager dan 
de overlijdensleeftijd van andere prostituees.74 Ook in de levensomstandigheden in de 
gevangenissen kan geen verklaring gevonden worden voor de vroege overlijdens van de 
(voormalige) prostituees want met 56,2 jaar was de gemiddelde overlijdensleeftijd van 
zij die een lange detentie hadden uitgezeten ook hoger dan deze van alle prostituees 
samen.75  

9 .3.1  Syfil is  

De doodsoorzaak die wellicht het gros van de oversterfte verklaart is syfilis. Niet alleen 
was de kans dat prostituees deze ziekte ontwikkelden groot, de spreiding van de 
overlijdensleeftijden en de gegevens met betrekking tot de prostitutieloopbanen wijzen 
ook in deze richting. Trumbach ontkende het belang van geslachtsziekten omdat 
mensen met dergelijke ziekten nog tientallen jaren in leven konden blijven. Dit klopt, 
maar net dit gegeven verklaart de lage overlijdensleeftijd van de prostituees. Zoals ik in 
het vorige hoofdstuk besprak, was syfilis een moeilijk voorspelbare en een trage ziekte. 
Enkel wie de derde fase van de ziekte ontwikkelde, kon eraan sterven, en de latente 
periode tussen de tweede en derde fase kon jaren duren. Syfilis was nog niet 
behandelbaar in de achttiende eeuw. Uiteindelijk stierf een derde van de patiënten.76 
Tabel 9.5 toont aan dat de oversterfte bij de prostituees niet het grootste was onder de 
twintigers, maar onder de dertigers en in mindere mate ook onder de veertigers. Van de 
prostituees overleed 30% in deze leeftijdsklassen, tegenover slechts 12% van de 
controlegroep. Bovendien tonen de gerechtelijke bronnen aan dat minimum 17% van de 
prostituees die overleden tussen hun 30ste en 49ste besmet waren met een “venusziekte”. 
Bij de vrouwen van 50 of ouder was dit 12% en bij zij die stierven voor hun 30ste was het 
8%.   

Enkele voorbeelden demonstreren het wisselvallige verloop van de ziekte het beste. 
Isabelle Boddin was ongeveer twee jaar actief als prostituee toen ze rond haar twintigste 

 
                                                        
74 Een alcoholverslaving werd vastgesteld voor 17 prostituees (zie Hoofdstuk 8, paragraaf 8.6.2). Van 10 
daarvan is een overlijdensleeftijd gekend. Deze schommelen tussen 43 en 76 jaar. De mediaan bedraagt 56 jaar.   
75 Voor 47 vrouwen kon deze berekening gemaakt worden (zie Lijst met gevolgen (Bijlage 10). De leeftijden 
schommelen tussen 22 en 86 jaar. De mediaan bedraagt 58 jaar.  
76 Zie Hoofdstuk 8, paragraaf 8.6.5. 
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de tweede fase van syfilis (met uitslag en ernstige griepsymptomen) ontwikkelde en de 
zorg van haar moeder nodig had. Ze overleed toen ze 31 jaar was.77 Marie Baudens was 
zestien jaar bij haar eerste arrestatie en negentien toen de ziekte zich ten tijde van haar 
tweede arrestatie uiterlijk manifesteerde. Toen ze overleed was ze 33 jaar.78 De 
doodsoorzaak van beide vrouwen is ongekend, maar gezien de termijn tussen hun 
besmetting en overlijden is het mogelijk dat het om syfilis ging. De ziekte sleepte echter 
niet bij iedereen zo lang aan. Toen Marie Smidt in Brugge was, zat ze waarschijnlijk in 
de tweede fase want ze werkte toen als dienstmeid omdat ze er te erg aan toe was om 
zich te prostitueren. Drie jaar later was ze al dood.79 Gelijkaardig verging het de 
echtgenoot van Rosalia De Baele. Hij overleed minder dan drie jaar na zijn huwelijk met 
Rosalia. Volgens de schepenen was Rosalia “verregaend” besmet met de venusziekte en 
had ze haar man de dood ingejaagd. Rosalia zelf bleef wellicht bespaard van de derde 
fase van de ziekte. Zij overleed pas op haar 56ste, 35 jaar na haar arrestatie.80   
 

Tabel 9.5 Overlijdensleeftijd van de prostituees en van de controlegroep (%) 

  
Prostituees 

(n: 93) 
Controlegroep 

(n: 75) 
<20 1 0 
20-29 12 9 
30-39 13 4 
40-49 17 8 
50-59 15 15 
60-69 17 19 
70-79 12 23 
80-89 12 19 
≥90 1 4 
Totaal 100 100 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

Wat er precies voor zorgde dat sommige personen aan de ziekte overleden en andere 
niet is niet geweten, maar het staat wel vast dat de voltijdse prostituees een grotere 
kans hadden om de ziekte op te lopen en dus ook om er aan te overlijden. De gemiddelde 
overlijdensleeftijd van de prostituees die voltijds aan de slag waren geweest bedroeg 
50,3 jaar. Bij de sporadische en deeltijdse prostituees was dit 55,8 jaar.81 Wat dit betreft 

 
                                                        
77 RAB, Crimboek Brugse Vrije, 17035, 36-37, 6 april 1785; SAB, PR Brugge, OA, 7 september 1793. 
78 RAB, FSB, TBO 119, Informatieboeken, 708, 130, 20 september 1758; Criminele vervolgen, 643, 77-78, 20 september 
1760; SAB, PR Brugge, OA Sint Jacobs, 23 oktober 1774. 
79 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 721, 9, 39-40, 15 september 1786; RAV, PR Spa, OA Saint Remacle, 30 
september 1789. 
80 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 7, 1-2, 28 juli 1785; SAB, PR Brugge, OA Onze Lieve Vrouw, 25 november 1782 
(Gillis Poppe); RBS, OA, 15 mei 1820 (Rosalia De Baele). 
81 Het gemiddelde van de eerste groep is gebaseerd op gegevens over 30 vrouwen (M :49,5), dat van de tweede 
groep op 60 (M :58). Ik heb het arbeidsritme in kaart proberen brengen voor alle vrouwen waarvan ik een 
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bevestigen de Brugse data de hypothese van Trumbach. Meer zelfs, het is best mogelijk 
dat het verschil in organisatiestructuur ervoor zorgde dat prostitutie in de Zuidelijke 
Nederlanden dodelijker was dan in Engeland. Het grote aantal beroepsprostituees in 
Brugge betekent dus dat prostitutie er – op z’n minst op dit vlak – ernstigere gevolgen 
had dan in Londen. Het grote aantal prostituees dat op jonge leeftijd overleed, betekent 
echter niet dat er geen leven meer was na prostitutie. In de volgende paragraaf 
bespreek ik de jaren die op de prostitutiefase volgden.  

9 .3.2  De resterende jaren  

Ondanks de lage sterfteleeftijd van de prostituees is het duidelijk dat de lengte van de 
levensfase na de prostitutiejaren voor de meeste vrouwen aanzienlijk was. De aandacht 
voor de jonggestorvenen zou ons haast doen vergeten dat sommige voormalige 
prostituees wel degelijk een mooie leeftijd bereikten. Sommigen werden zelfs heel oud: 
25% werd ouder dan 70 jaar en 15% ouder dan 80. Eén vrouw overleed pas toen ze 93 jaar 
oud was.82 Bovendien omvatte de prostitutiefase doorgaans een betrekkelijk korte 
periode in de levenscyclus. Het was een fase die vroeg begon en dus ook vroeg eindigde. 
In Hoofdstuk 8 vermeldde ik al dat 77% van de 30-jarigen en 96% van de 40-jarigen reeds 
gestopt was.83  

Voor de vrouwen waarvan de overlijdensleeftijd gekend is duurde de periode tussen 
de laatste arrestatie of de laatste vrijlating uit het spin- of correctiehuis gemiddeld 28,2 
jaar.84 De verschillen waren echter groot. Voor sommige vrouwen viel het einde van hun 
carrière inderdaad samen met hun overlijden. Rosalia Michiels stierf tijdens haar 
detentie in het spinhuis, Marie Philips stierf een half jaar na haar vervolging en Barbel 
Coppens anderhalf jaar na haar vervolging.85 Andere vrouwen hadden nog een heel 
leven voor de boeg toen ze met een vermaning naar huis gestuurd werden of vrijgelaten 
waren uit het spinhuis. Victoria Macqué die nochtans vijf jaar gedetineerd was geweest, 
leefde nog 63 jaar.86 Marie Moens en Marie Coene leefden beide nog 65 jaar.87 In de 
volgende paragrafen onderzoek ik wat zij en de andere voormalige prostituees deden 

 
                                                                                                                                                                             
overlijdensleeftijd had, maar voor drie vrouwen was het onmogelijk om uit te maken in welke mate zij actief 
waren als prostituee. Het totale aantal (90) betreft overwegend Brugse vrouwen (79%) en vrouwen van het 
Brugse Vrije (10%). Zie Lijst met gevolgen (Bijlage 10).  
82 Dit betreft Therese Van Loo. 
83 Zie Hoofdstuk 8, paragraaf 8.1. 
84 Zie Lijst met gevolgen (Bijlage 10).  
85 SAB, PR Brugge, OA Sint Anna, 13 augustus 1778 (Rosalia Michiels); OA, 2 mei 1780 (Marie Philips); OA Onze 
Lieve Vrouw, 23 augustus 1758 (Barbel Coppens). 
86 SAG, RBS Gent, OA, 1 januari 1854. 
87 SAB, RBS Brugge, OA, 10 september 1849 (Marie Moens); OA, 1 april 1843 (Marie Coene). 
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nadat ze met prostitutie gestopt waren. Eerst ga ik na in welke beroepen ze aan de slag 
gingen en nadien onderzoek ik of ze nog huwden.  

9 .4  Beroepen 

Hoe de vrouwen in hun levensonderhoud voorzagen eens ze gestopt waren met 
prostitutie is een belangrijke vraag, maar er zijn helaas weinig bronnen om dit te 
bestuderen. Ik vond voor slechts 37 prostituees een verwijzing naar een 
inkomensstrategie die betrekking heeft op de periode dat de vrouw niet langer als 
prostituee werkzaam was. Tabel 9.6 geeft een overzicht hiervan. Een deel (12) is 
gebaseerd op rechtszaken die niet aan prostitutie gerelateerd zijn, maar het merendeel 
(25) komt uit demografische bronnen: in de eerste plaats de overlijdensakten en in 
mindere mate de bevolkingsregisters. Om deze laatste gegevens te duiden heb ik ook de 
beroepen van de controlegroep toegevoegd. Er zijn weliswaar beroepenoverzichten 
voorhanden uit de volkstellingen en bevolkingsregisters, maar de vergelijking met de 
controlegroep heeft als voordeel dat het merendeel van de vermeldingen net zoals bij 
de prostituees gebaseerd is op de overlijdensakten.  

Hoewel het aantal gegevens in Tabel 9.6 beperkt is, wijzen de resultaten vooral op de 
“normaliteit” van de voormalige prostituees. Ten eerste is het aantal prostituees dat op 
latere leeftijd met het gerecht in aanraking kwam omdat ze niet op een sociaal of 
juridisch aanvaarde manier in hun levensonderhoud konden voorzien beperkt. Slechts 
vier vrouwen werden in hun oudere jaren vervolgd omdat ze bedelden of diefstallen 
begingen. Zowel aan bedelarij als diefstal werd zwaar getild in deze periode.88 Het lijdt 
dan ook weinig twijfel dat wie herhaaldelijk bedelde of stal vroeg of laat vervolgd werd. 
Dat slechts vier voormalige prostituees hierom vervolgd werden, wijst er dus op dat de 
meesten op meer sociaal aanvaarde manieren overleefden.89 Bovendien is het zo dat drie 
van deze vier “criminele” vrouwen ook al van diefstal of bedelarij beschuldigd waren 
voor of tijdens hun werkzaamheden als prostituee. Deze misdrijven waren voor hen dus 

 
                                                        
88 De vele decreten met betrekking tot bedelarij en landloperij getuigen hiervan. Zie over deze regelgeving en 
de gevolgen ervan: A. Deroisy, La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas 
Autrichiens durant la seconde moitié du XVIIIe siècle; T. Lambrecht en A. Winter, “Migration, poor relief and local 
autonomy: settlement policies in England and the Southern Low Countries in the eighteenth century”, in Past 
and Present, 218 (2013), 1, 106-108. 
89 Wel wil ik in deze context herhalen dat ik geen gerechtelijke bronnen meer doornam voor de periode na 
1790. Dit zorgt ongetwijfeld voor een bias in de resultaten, maar het blijft een laag cijfer. 
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geen gevolg van een stigma op prostitutie, het was veeleer zo dat zij de eindjes altijd al 
aan elkaar hadden moeten knopen op allerhande verschillende manieren. 
 

Tabel 9.6 Beroepen van de voormalige prostituees en van de controlegroep (%) 

  Rechtszaken 
Demografische 

bronnen Controlegroep 
  (n: 12) (n: 25) (n: 44) 

Landbouw 
  

2 
Nijvreheden 

   Textiel 25 24 24 
Kleding 8 4 2 
Beide 8 

  Handel 8 
 

7 
Diensten/ Losse arbeid 

   Werkvrouw 
 

20 12 
Huishoudster 

 
4 5 

Rijke niet-productieven 
 

12 7 
Arme niet-productieven 

   Zonder beroep 
 

20 36 
Bedelaar 17 

  Armenhulp 8 
  Diefstal 8 
  Combinatie 8 
  Combinaties 

   D/LA en textiel 8 12 
 Andere 

  
2 

Totaal 100 100 100 
Bron: Databank levenslopen (Bijlage 3) 

 
Ten tweede is het zo dat de beroepen van de overige prostituees niet altijd afweken 

van de gangbare jobs. Zo werkten de andere vrouwen die nog opdoken in de 
rechtszaken – bijvoorbeeld als getuige of in verband met dronkenschap – in de 
textielsector of baatten zij een herberg uit. Het beste kan dit echter getoond worden aan 
de hand van de beroepsaanduidingen in de demografische bronnen. Tabel 9.6 toont aan 
dat de beroepen van de voormalige prostituees weinig afweken van deze van de 
controlegroep. De meesten werkten in de textielsector of als “werkvrouw” en een 
aanzienlijk aantal stond geboekstaafd als “zonder beroep”. Het is duidelijk dat deze 
laatste categorie vrouwen betreft die te oud geworden waren om nog te werken. De 
vermelding komt voornamelijk voor in de overlijdensakten van tachtigers.  

Er is slechts één betekenisvol verschil tussen de prostituees en de controlegroep. 
Terwijl 7% van de controlegroep in de handelssector werkte, vond ik in de 
demografische bronnen over de voormalige prostituees geen enkele handelsvrouw. 
Wellicht is dit verschil te wijten aan de reputatie van de voormalige prostituees. 
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Voormalige prostituees konden wel aan de slag als herbergierster, maar niet als 
winkelierster of verkoopster. Naast dit belangrijke verschil zijn er nog twee minder 
belangrijke verschillen.  

Ten eerste waren er onder de prostituees meer werkvrouwen en in de controlegroep 
meer vrouwen zonder beroep. Dit verschil kwam echter niet voort uit reputatie-
gerelateerde factoren, maar uit het leeftijdsverschil bij de overlijdens. Het waren enkel 
de oudste vrouwen die geen beroep meer hadden en de vrouwen uit de controlegroep 
werden nu eenmaal ouder. De job van werkvrouw – een soort dienstmeid zonder vast 
contract en dus met een zeer laag loon – was vaak het laatste beroep in de levensloop 
van vrouwen.90 Ten tweede is er ook een klein, maar opmerkelijk verschil op te tekenen 
in de rijkere klasse. Onder de voormalige prostituees waren er iets meer (12 t.o.v. 7%) 
“renteniersters”, “bijzonderen” en “particulieren”.91 Naast de vrouwen die amper de 
eindjes aan elkaar konden knopen en bedelden of stalen, waren er dus ook die er op 
financieel vlak goed voor stonden. Voor hen geldt wellicht hetzelfde als voor hun arme 
collega’s. Hun latere financiële situatie schijnt geen gevolg te zijn van prostitutie, noch 
was sekswerk voor hen een voltijdse activiteit geweest. Dit is vooral manifest voor 
Therese Van Loo die duidelijk uit een kapitaalkrachtige familie afkomstig was en zelf 
ook heel wat bezittingen te beheren had. Bovendien was zij voornamelijk aangeklaagd 
voor overspel en de organisatie van prostitutie. Omdat in haar rechtszaken echter ook 
werd geïnsinueerd dat ze zelf ook met militairen en andere mannen te doen heeft, heb 
ik haar als “combinatie” gecategoriseerd.92  

De grote meerderheid van de voormalige prostituees ging dus terug naar de gewone 
beroepen. Ze pikten letterlijk de draad weer op als spinster of kantwerkster, of gingen 
aan de slag als werkvrouw. Stuk voor stuk waren het beroepen met een lage status, maar 
andere mogelijkheden waren er niet. Om in hun levensonderhoud te voorzien was 
werken voor de meeste vrouwen noodzakelijk en dus is het eigenlijk evident dat de 
prostituees terug aan de slag gingen. De bronnen lichten ons niet in over hoe moeilijk of 
makkelijk de overstap was, maar het is wel duidelijk dat Hendersons statement over 
Londen niet helemaal opgaat voor Brugge.93 In Brugge hadden veel prostituees het 
gewone arbeidsleven wél verlaten. Velen hadden voltijds als prostituee gewerkt en 
sommigen hadden dit zelfs buiten de stad gedaan. Bovendien waren veel prostituees 
jarenlang verwijderd geweest van de maatschappij omdat ze een gevangenisstraf 

 
                                                        
90 S. De Langhe, Oude vrijsters: bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende-
begin negentiende eeuw, Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2013, 154-155. 
91 Zie voor een gedetailleerde omschrijving van deze termen: S. De Langhe, Oude vrijsters: bestaansstrategieën van 
ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, 57-58. 
92 RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 715, 7, 9-11 en 14-15, 5 juli 1780; 717, 9, 5-8, 17 september 1782; 
Tychten, 652, 3, 20-28, 27 maart 1783. 
93 Zie de inleiding van dit hoofdstuk. 
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uitgezeten hadden. Het maakte de zoektocht naar werk er niet gemakkelijker op. Ik heb 
eerder reeds vermeld dat de gevangenisstraffen een vicieuze cirkel met zich konden 
meebrengen omdat het na afloop moeilijk was om nog een dienstplaats te vinden.94 Dit 
gegeven kan echter niet veralgemeend worden voor alle beroepen. Een goede reputatie 
moet inderdaad belangrijk geweest zijn om als dienstmeid of verkoopster aan de slag te 
gaan, maar op de textielsector was het reputatieprobleem veel minder van toepassing. 
Kantwerksters en spinsters werkten thuis tegen een stukloon en de handelaars gaven 
wellicht alleen om de kwaliteit van het werk. De vroegmoderne huisnijverheid gaf in die 
zin goede perspectieven aan wie een slechte reputatie had, maar wel handvaardig was.  

De beroepen zijn echter niet de enige parameter om de sociale gevolgen van 
prostitutie te bestuderen. In de volgende paragraaf belicht ik de huwelijken van de 
voormalige prostituees. 

9 .5  Huwelijken 

Het huwelijksleven van de prostituees biedt de beste kans om uit te zoeken of de 
vrouwen sociaal gehavend bleven door hun werkzaamheden als prostituee. Binnen de 
context van een restrictief huwelijkspatroon kan het al dan niet kunnen aangaan van 
een huwelijk als een uiting van een zeker sociaal kapitaal beschouwd worden. 
Bovendien is het zo dat de huwelijksfrequentie beter te bestuderen is dan de beroepen. 
Niet alleen werd een huwelijk altijd geregistreerd, de overlijdensakten van de 
burgerlijke stand geven ook uitsluitsel over de burgerlijke staat. Naast de 
huwelijksfrequentie (paragraaf 9.5.1) onderwerp ik de huwelijken van de prostituees 
ook aan een dieptestudie. Ik bekijk welke prostituees wel en niet trouwden (paragraaf 
9.5.2), analyseer het profiel van hun echtgenoten (paragraaf 9.5.3) en typeer de 
huwelijken zelf (9.5.4). 

9 .5.1  De huwelijksfrequentie 

Tabel 9.7 toont de burgerlijke staat van de prostituees en de controlegroep bij hun 
overlijden. Aangezien van veel vrouwen – met name zij die overleden ten tijde van de 
parochieregisters en zij die verdwenen na hun huwelijk – niet geweten is of hun 
echtgenoot nog leefde op het moment van hun overlijden, heb ik de statussen “gehuwd” 
 
                                                        
94 Zie paragraaf 9.1.1 in dit hoofdstuk. 
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en “weduwe” samen in één categorie geplaatst. De exacte burgerlijke staat bij overlijden 
is immers niet relevant, wel de huwelijkskansen van de prostituees. De cijfers in Tabel 
9.7 tonen aan dat de meesten aan het eind van hun leven wel degelijk gehuwd waren of 
geweest waren. Slechts 25% van de prostituees waarvoor er gegevens zijn was nooit in 
het huwelijksbootje gestapt. Dit aandeel stemt overeen met de algemene waarden voor 
het definitief celibaat in deze periode. In de controlegroep was 29% nooit gehuwd en de 
resultaten van meer algemene onderzoeken liggen in dezelfde lijn. Uit de volkstelling 
van Brugge van 1815 blijkt dat het definitief celibaat onder vrouwen op dat moment 18 
tot 28% bedroeg en in 1829 was 24% van de “Belgische” vrouwen van 50 jaar nooit 
gehuwd.95 Naast de huwelijksfrequentie wijst Tabel 9.7 ook uit dat een groot aantal 
voormalige prostituees gescheiden of “verlaten” was. Op dit onderwerp kom ik terug bij 
de analyse van de huwelijksprofielen. Nu focus ik me op de huwelijkskansen van de 
bestudeerde prostituees. Uit de genoemde cijfers kan afgeleid worden dat deze niet 
beschadigd waren en die vaststelling blijft overeind als rekening wordt gehouden met 
een aantal bias. 
 

Tabel 9.7 Burgerlijke staat van de prostituees en van de controlegroep, bij overlijden (%)96 

  Prostituees Controlegroep 

  
° Brugge 

(n: 84) 
° Elders 
(n: 28) 

Totaal 
(n: 112)  (n: 80) 

Ongehuwd 23 32 25 29 
Gehuwd/Weduwe 67 57 64 70 
Gescheiden/Verlaten 11 11 11 1 
Totaal N. 100 100 100 100 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

 

Ik heb een aparte berekening gemaakt waarbij ik enkel rekening hield met de 
prostituees waarvoor ik een overlijdensakte terugvond, die bij hun eerste arrestatie 
ongehuwd waren én die de leeftijd van dertig jaar haalden.97 Tabel 9.8 toont aan dat het 
aantal prostituees dat ongehuwd bleef in deze groep 30% bedroeg. In de controlegroep 

 
                                                        
95 J. De Belder, L. Jaspers, en C. Gyssels, Arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen 1814-1815 : een socio-professionele 
en demografische analyse. Werkdocumenten 6, 1986, 1393; I. Devos, “Marriage and economic conditions since 1700: 
the Belgian case”, in Devos (I.) en Kennedy (L.), ed. Marriage and rural economy. Western Europe since 1400, 
Turnhout, Brepols, 1999, 128. 
96 In deze tabel zijn 112 prostituees opgenomen omdat een deel van de prostituees pas verdween na hun 
huwelijk. Van hen is de overlijdensakte dus niet teruggevonden, maar zij waren vanzelfsprekend gehuwd of 
weduwe. In de volgende tabel is geen rekening gehouden met de vrouwen die na hun huwelijk alsnog 
verdwenen.  
97 Uiteraard heb ik dezelfde verrekeningen gemaakt voor de prostituees als voor de controlegroep. Ook in de 
controlegroep waren er vrouwen die na hun huwelijk verdwenen en vrouwen die stierven voor hun dertigste 
verjaardag. 
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bedroeg dit 29%. Het is belangrijk de drie verrekeningen te maken. Het is ten eerste 
nodig om de na hun huwelijk alsnog verdwenen vrouwen niet mee te rekenen omdat 
hun burgerlijke staat niet vastgesteld werd aan de hand van hun overlijdensakte, maar 
hun huwelijksakte. Dit kan de resultaten vertekenen omdat we een bron konden 
gebruiken die voor ongehuwde vrouwen niet bestaat. Ten tweede is het nodig om de 
vooraf gehuwde prostituees buiten beschouwing te laten omdat hun huwelijk ons niks 
leert over de invloed van stigma op de huwelijken. De leeftijdsverrekening ten derde is 
noodzakelijk omwille van de vroege overlijdens. De gemiddelde huwelijksleeftijd onder 
vrouwen bedroeg in deze periode 26,8 jaar.98 Wie als twintiger stierf was dus misschien 
nog niet aan een huwelijk toegekomen. Globale cijfers over het definitief celibaat zijn 
altijd gebaseerd op de burgerlijke staat van 50-plussers.99 De cijfers zijn dus duidelijk: de 
huwelijksfrequentie van de voormalige prostituees lag niet lager dan deze van andere 
vrouwen. Het tegendeel gold zelfs want veel prostituees trouwden meer dan één keer. In 
totaal was 21% van de gehuwde prostituees meerdere keren gehuwd tegenover 12% van 
de controlegroep.100  
 

Tabel 9.8 Burgerlijke staat van de vooraf ongehuwde prostituees en van de controlegroep  
bij overlijden (%) (Enkel vrouwen die 30 jaar of ouder werden  

en waarvoor een overlijdensakte gevonden werd) 

  
Prostituees 

(n: 61) 
Controlegroep 

(n: 68) 
Ongehuwd 30 29 
Gehuwd/Weduwe 69 71 
Gescheiden/Verlaten 2 0 
Totaal 100 100 

Bron: Lijst met gevolgen (Bijlage 10) 

De huwelijksintensiteit is bovendien niet vertekend door het hoge aantal verdwenen 
vrouwen. Van de acht vrouwen waarvan ik een overlijdensakte terugvond in een andere 
gemeente dan hun geboorteplaats of Brugge, waren er bij hun overlijden zes gehuwd of 
verweduwd en was er één gestorven op 23-jarige leeftijd.101 Uiteraard is deze groep van 
acht vrouwen te klein om een oordeel op te baseren, maar voor zover geweten is de 
groep wel representatief. Voor alle vrouwen geldt dat hun overlijdensakte 
teruggevonden werd omdat de akte reeds verwerkt was in een genealogische databank 

 
                                                        
98 Zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.6. 
99 S. De Langhe, Oude vrijsters: bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland. 
100 Deze percentages zijn berekend op de aantallen in Tabel 9.7. 
101 De zes gehuwde/verweduwde vrouwen zijn Marie De Windt, Isabelle Therese Coopman, Victoria Macqué, 
Marie Vrammont, Therese Caudron en Marie Verbaere. De vrouw die jong stierf is Sebastiana Hampens en de 
achtste vrouw betreft Joanne Poortere. 
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van het Algemeen Rijksarchief.102 Ik heb geen enkele vrouw getraceerd aan de hand van 
haar huwelijksakte. Vijf van de zes gehuwde vrouwen hadden bovendien ook al buiten 
Brugge als prostituee gewerkt en vallen dus onder de noemer van de mobiele 
prostituees. De profielen van deze vrouwen wekken de indruk dat niet enkel de jonge 
starters die zich snel herpakten nog huwden. In de volgende paragraaf toon ik aan de 
hand van een analyse van de trouwers en niet-trouwers aan dat dit ook voor de totale 
groep klopt. 

9 .5.2  Profielen van de gehuwde en ongehuwde vrouwen 

Globaal genomen waren de prostitutieprofielen van de prostituees die na hun 
vervolging huwden niet minder doorspekt van stigmatiserende events dan deze van zij 
die nooit huwden. Zo trouwden Victoria Macqué en Joanne Samson nog nadat ze jaren 
als prostituee gewerkt hadden, en vervolgd en gedetineerd waren. Victoria had twee en 
een half jaar getippeld, had samen met haar zussen de oneerlijke herbergen van Brugge 
afgeschuimd en was nadien in een gesloten bordeel in Oostende gaan werken. Joanne 
had Brugge nooit verlaten als prostituee en ze had ook nooit in een gesloten bordeel 
gewoond, maar volgens de schepenen liep ze op het moment van haar arrestatie al twee 
jaar “gansche dagen en nachten” met soldaten en burgers, ontving ze mannen thuis en 
zocht ze er in het soldatenkwartier als ze zelf niet kwamen. Victoria had vijf jaar in het 
spinhuis gezeten en Joanne acht jaar in het provinciaal correctiehuis.103 Zelfs Caroline 
De Boijsere trad in het huwelijk. Dit is het meisje dat al op haar dertiende werd 
gecolloqueerd omdat ze iets gestolen had en thuis met haar zus matrozen ontving. Na 
zeven jaar spinhuis had Caroline haar intrek genomen in een resem bordelen en was ze 
opnieuw veroordeeld tot vier jaar detentie. Caroline trouwde twee keer en verdween uit 
de stad met haar tweede echtgenoot.104 Prostitutie havende de huwelijkskansen dus niet, 
ook niet als men in het spinhuis had gezeten, enige tijd actief was geweest en in 
bordelen had gewoond. Het omgekeerde lijkt zelfs het geval te zijn. Van de prostituees 

 
                                                        
102 Dit kan de databank van de vrijwilligers verbonden aan het Brugse rijksarchief betreffen, maar ook een 
andere databank die op de site van het ARA consulteerbaar is. Voor meer info hierover, zie: Hoofdstuk 1, 
paragrafen 1.3.3 en 1.4.4. 
103 Zie i.v.m. Victoria Macqué: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 655, 8, 4-5, 11 juli 1786; SAB, PR Brugge, HA Onze 
Lieve Vrouw, 21 oktober 1794 (huwelijk met Joseph Clauwaert), SAG, RBS Gent, OA 1 januari 1854 (uit de 
overlijdensakte blijkt dat Victoria nadien nogmaals gehuwd is, met Carolus Vrombaut). Zie i.v.m. Joanne 
Samson: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 649, 9, 27-29, 14 november 1780 en 10, 8-13, 30 november 1780; SAB, RBS 
Brugge, OA, 8 juli 1840 (overlijden Joanne Samson, weduwe van Georgius Pape).  
104 SAB, RBS Brugge, HA, 17 augustus 1812, Charles Alexandre Van Wehsing en Caroline De Boijsere (op dat 
moment weduwe van Pierre Baslemay). Zie i.v.m. de rechtszaken van Caroline: Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.2 en 
Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2. 
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die na hun loopbaan nog in het huwelijk trad was 39% actief geweest in gesloten 
bordelen. Bij de niet-trouwers was dit slechts 29%.105  

Dat (voormalige) prostituees trouwden lijkt met andere woorden eerder standaard 
geweest te zijn dan uitzondering en dus moet de vraag gesteld worden wie er niet 
trouwde. Vaak ging het om vrouwen met een enigszins afwijkend profiel. Terwijl van de 
huwende prostituees slechts 12% ook beschuldigd was geweest van diefstal, bedelarij of 
andere misdrijven, gold dit voor 29% van de niet-trouwers en een blik op de namenlijst 
van de nooit gehuwde prostituees bevestigt hun aparte profiel. Van de 28 vrouwen die 
nooit huwden, waren er achttien die de leeftijd van 30 jaar bereikten en veertien die 
ouder dan 35 jaar werden. De namen van vijf van die veertien vrouwen klinken 
vertrouwd: Marie Serruys, Rosa Macqué, Brigitte Vertonge, Marie Couvreur en Anna 
Lointjens. Ik heb deze vrouwen in de loop van dit proefschrift talloze keren als 
voorbeeld aangehaald omdat hun loopbanen en levenslopen getuigden van bittere 
ellende.  

Marie Serruys was in het vak gerold via haar moeder en tijdens haar tienerjaren 
zaten haar beide ouders in de gevangenis.106 Rosa Macqué probeerde zichzelf van het 
leven te beroven in het spinhuis.107 Brigitte Vertonge, een onwettig kind dat verlaten 
was door haar moeder, was de jongste van alle prostituees geweest. Ze had een onwettig 
kind gekregen en het vervolgens verloren, en ze was uitgebuit in het povere bordeel van 
Marie Callens.108 Marie Couvreur en Anna Lointjens ten slotte waren echt vrouwen op de 
rafelrand. Ze leefden van wat ze konden: doorgaans bedelden ze, af en toe 
prostitueerden ze zich. Bovendien zat Anna die op een gegeven moment “krankzinnig” 
genoemd werd minimum een derde van haar leven opgesloten in het spinhuis.109 Ook 
dat kan haar huwelijkskansen niet bevorderd hebben. Tussen haar 20ste en 40ste had ze 
maar twee jaar in vrijheid geleefd. Dit laatste kan overigens de huwelijkskansen van wel 
meer prostituees gedwarsboomd hebben. Anna Verhaege zat bijvoorbeeld een straf van 
tien jaar uit. Toen ze buitenkwam was ze 33 jaar en dus al oud voor de 
huwelijksmarkt.110  

Tot hiertoe is het dus gemakkelijker geweest om de profielen te karakteriseren van 
de vrouwen die niet huwden dan van zij die dat wel deden, maar het profiel van de bruid 
is uiteraard niet het enige dat een huwelijk kenmerkt. Trouwen mag dan wel de norm 
geweest zijn voor de voormalige prostituees, misschien huwden ze wel met 
 
                                                        
105 Het eerste percentage is gebaseerd op een groep van 65, het tweede op een groep van 28. 
106 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.5. 
107 Zie paragraaf 9.1.1 in dit hoofdstuk. 
108 Zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.1; Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2 en Hoofdstuk 8, paragraaf 8.1. 
109 Zie voor Couvreur Hoofdstuk 8, paragraaf 8.5. en 8.6.3; en voor Lointjens Hoofdstuk 8, paragraaf 8.1 en 
Hoofdstuk 9, paragraaf 9.1.1. 
110 Anna Verhaege werd in 1785 veroordeeld tot tien jaar correctiehuis : RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 654, 6, 14-
16, 7 juli 1785. 
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gestigmatiseerde mannen of mannen die op de ene of de andere manier een 
“minderwaardige” huwelijkspartner waren. In de volgende paragraaf analyseer ik de 
partners. 

9 .5.3  Profiel  van de echtgenoten 

Tal van onderzoeken in de historische demografie hebben aangetoond dat de sociale 
klasse een grote rol speelde in de huwelijksmarkt,111 dat het profiel van de 
huwelijkspartner afhankelijk was van het eigen profiel en dat de beroepsgroep waartoe 
men behoorde een belangrijke determinant was in de kansen op de huwelijksmarkt.112 
Gezien het belang dat aan de seksuele reputatie van een vrouw gehecht werd, is het 
aannemelijk dat dit voor voormalige prostituees des te meer het geval was.113  

Gezien de meeste huwelijken plaatsvonden vóór 1796 is de informatie die ik vond 
over de partners wat karig. De parochieregisters bevatten immers heel wat minder 
informatie dan de registers van de burgerlijke stand. Bovendien heb ik lang niet alle 
huwelijksakten gevonden en dus zijn de onderzoeksgroepen klein. Soms kon ik de 
nodige informatie wel uit een alternatieve bron halen, zoals een geboorteakte van een 
kind, maar al bij al was dit eerder zeldzaam. We moeten het dus stellen met een beperkt 
aantal gegevens over de leeftijd, de burgerlijke staat, de geboorteplaats en de beroepen 
van de echtgenoten, maar de resultaten bevestigen wel de hypothese dat de prostituees 
vaker huwden met “minderwaardige” huwelijkspartners. Erg uitgesproken zijn de 
verschillen evenwel niet.  

Het belangrijkste verschil tussen de prostituees en de controlegroep is het 
leeftijdsverschil tussen de bruid en bruidegom. Tabel 9.9 toont aan dat de eerste groep 
minder vaak met leeftijdsgelijke partners trouwde dan de tweede groep. Terwijl slechts 
33% van de prostituees huwde met een man die minder dan vijf jaar met hen van leeftijd 
verschilde, was dit bij de controlegroep 40%. Opvallend is vooral dat de prostituees niet 
vaker trouwden met oudere mannen, maar wel met jongere mannen en dan vooral met 
veel jongere mannen: 19% huwde met een man die tien of meer jaren jonger was dan 
zijzelf. Bij de controlegroep was dit slechts 8%.   

 
                                                        
111 A. Janssens, Labouring lives. Women, work and the demographic transition in the Netherlands, 1880-1960, Bern, Peter 
Lang, 2014, 123-133. 
112 H. Bras, Zeeuwse meiden: dienen in de levensloop van vrouwen, 1850-1950, Amsterdam, Aksant, 2002; C. Matthys, 
Sex and the city: female domestic servants and the diffusion of fertility control in Flanders, 1830-1930, Gent 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent), 2012; B. Van de Putte, Partnerkeuze in de 19de eeuw : klasse, 
geografische afkomst, romantiek en de vorming van sociale groepen op de huwelijksmarkt, Leuven, Universitaire pers, 
2005.  
113 L. Gowing, Common bodies: women, touch and power in seventeenth-century England, New Haven, Yale university 
press, 2003. 
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Tabel 9.9 Leeftijdsverschil tussen de bruid en bruidegom (%) 

  
Prostituees 

(n: 42) 
Controlegroep 

(n: 60) 
Minder dan 5 jaar 33 40 
Man ouder   

 5-9 jaar 14 18 
10-14 jaar 10 12 
15-19 jaar 5 0 
20 jaar of meer 7 10 

Vrouw ouder   
 5-9 jaar 12 12 

10-14 jaar 12 5 
15-19 jaar 2 2 
20 jaar of meer 5 2 

Totaal 100 100 
Bron: Lijst met huwelijken (Bijlage 11) 

 
Dit gegeven is des te meer opmerkelijk omdat de prostituees ook vaker met 

weduwnaars huwden (Tabel 9.10). Bij 18 % van de huwelijken van de prostituees was de 
bruidegom een weduwnaar. Bij de controlegroep was dit 13%. Aangezien de overlap 
tussen de jonge echtgenoten en de weduwnaars klein was, is het duidelijk dat een deel 
van de prostituees effectief huwde met een man met een apart profiel.  
 

Tabel 9.10 Burgerlijke staat van de echtgenoten van de prostituees (%) 

  
Prostituees 

(n: 51) 
Controlegroep 

(n: 60) 
Ongehuwd 82 87 
Weduwnaar 18 13 
Totaal N.  100 100 

Bron: Lijst met huwelijken (Bijlage 11) 

 
Tabel 9.11 Geboorteplaatsen van de echtgenoten van de prostituees (%) 

  Prostituees Controlegroep 

  
° Brugge 

(n: 38) 
Allen 
(n: 41)  (n: 47) 

Brugge 68 63 75 
Brugse Vrije 5 10 15 
Vlaanderen 13 15 4 
Zuidelijke Nederlanden 8 7 0 
Buitenland 5 5 6 
Totaal 100 100 100 

Bron: Lijst met huwelijken (Bijlage 11) 

De geboorteplaatsen wijken minder af van de “standaard” (Tabel 9.11). De in Brugge 
geboren prostituees trouwden iets vaker met mannen die van elders afkomstig waren, 
maar het verschil is niet erg groot: 32% ten opzichte van 25%. Bovendien is het verschil 
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te verklaren door de mobiliteit van de prostituees zelf. Een deel van de huwelijken vond 
immers plaats buiten Brugge en mobiele prostituees hadden sowieso meer kans gehad 
om een “vreemde” man te ontmoeten dan sedentaire vrouwen. Dat het merendeel van 
de echtgenoten in Brugge geboren was, wijst er op dat ze vertrouwd waren met de 
achtergrond en reputatie van hun vrouw. 

Over de beroepen van de echtgenoten ten slotte (Tabel 9.12) is er weinig geweten. Ik 
vond slechts gegevens voor 31 echtgenoten en de resultaten zijn divers. Voor de 
echtgenoten van de prostituees heb ik vaker verschillende beroepen aangetroffen 
omdat ik voor de prostituees meer bronnen doorgenomen heb dan voor de 
controlegroep. Globaal genomen is het duidelijk dat de echtgenoten van de prostituees 
vooral actief waren in laagbetaalde jobs. Het waren werkmannen, touwslagers, vis- en 
fruitverkopers, schippers, etc. Zij die in de ambachten werkten, waren vermoedelijk 
geen meester ambachtsmannen. Zo waren er knopenmakers en een metserdiender, en 
mannen die in de ene bron als kleermaker of schoenmaker geregistreerd stonden, 
kwamen in andere bronnen voor als dagloner.  
 

Tabel 9.12 Beroepen van de echtgenoten van de prostituees (%) 

  Prostituees Controlegroep 
Ambachten     

Textiel 3 16 
Kleding 16 13 
Hout en bouw 10 11 
Voeding 0 3 
Andere 10 13 

Handel 3 8 
Transport 7 3 
Losse arbeid 16 26 
Dienstpersoneel 0 3 
Militairen 3 3 
Administratie en vrije beroepen 3 3 
Niet-productieven 3 0 
Combinaties 26 

 Totaal N.  31 38 
Bron: Lijst met huwelijken (Bijlage 11) 

 

Twee echtgenoten springen ertussenuit omdat ze hoger geschoold en vooraanstaander 
waren dan de overigen. Marie Baudens huwde met een “particulier” en Marianne Passet 
met een Fransman die leverancier, schrijver en rentenier was.114 Terwijl de meerderheid 

 
                                                        
114 SAB, PR Brugge, HA St. Jacbos, 25 augustus 1766 (Joannes Vande Pitte en Marie Baudens) ; SAB, RBS Brugge, 
HA, 21 december 1796 (Charles Moutier en Marianne Passet). 
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van de voormalige prostituees trouwde met mannen in laag-gewaardeerde beroepen, 
waren er dus ook die erin slaagden om met een man met aanzien te trouwen. Het is 
mogelijk dat het om vrouwen gaat die slechts kort actief geweest zijn en dus minder 
gestigmatiseerd waren dan hun voormalige collega’s. Marianne was bijvoorbeeld als 
vijftienjarige in een bordeel in Oostende gaan wonen, maar was er onmiddellijk weer 
uitgehaald en terug toevertrouwd aan haar ouders. Het kan zijn dat dit Marianne’s 
huwelijkskansen gevrijwaard heeft.115  

Een derde echtgenoot ten slotte werkte zelf ook in de prostitutiesector. Marie De 
Klerck trouwde met Jacobus Maelfeyt, een kleermaker en bordeelhouder.116 Dit huwelijk 
demonstreert dat de prostituees misschien wel huwden, maar dat hun huwelijken niet 
altijd “doorsnee” waren. In het laatste onderdeel van dit hoofdstuk onderzoek ik dit 
onderwerp in groter detail.    

9 .5.4  Profiel  van de huwelijken 

Het huwelijksleven van prostituees was niet steeds “doorsnee” om twee redenen. Ten 
eerste was het, zoals in het geval van de net genoemde Marie De Klerck, niet altijd 
tegenstrijdig aan prostitutie. Dit bleek reeds toen ik in Hoofdstuk 6 vaststelde dat 14% 
van de prostituees ten tijde van hun eerste arrestatie officieel gehuwd was en dat dit 
aandeel bij latere arrestaties opklom tot 23%. Van de 65 prostituees met afgewerkte 
levensloop die na hun eerste arrestatie huwden, waren er vijf (8%) die nadien nogmaals 
gearresteerd werden. Drie van de vijf vrouwen die nogmaals gearresteerd waren, waren 
als prostituee in de sector begonnen, maar runden na hun huwelijk samen met hun 
echtgenoot een druk bezocht bordeel. Wellicht was  trouwen voor deze vrouwen geen 
manier om een leven uit te bouwen buiten de sector, maar eerder een tactiek om 
hogerop te geraken in de sector. Marie De Klerck was kennelijk van plan geweest om 
een man aan de haak te slaan met de juiste ervaringen want Jacob Maelfeyt was 
afkomstig uit een notoire prostitutiefamilie en bij haar eerste vervolging was al 
gebleken dat ze “op trouwen had gestaan” met Philippus Roosebrouck, een andere zoon 
uit het milieu.117 De echtgenoten van de andere twee tot bordeelhoudster 
gepromoveerde prostituees hadden wellicht een minder kleurrijk verleden. Over de 
man van Josepha Fonteijne is bijvoorbeeld weinig geweten. Hij bekleedde geen of op z’n 
minst een minder prominente rol in haar bordeel dan de echtgenoot van Marie. Toch 

 
                                                        
115 RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 657, 2, 1-3, 9 januari 1788. 
116 SAB, PR Brugge, HA St. Jacobs, 18 mei 1781 (Jacobus Maelfeyt en Marie De Klerck/Herentals). Zie i.v.m. 
Jacobus zijn vervolging uit 1783 : RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 652, 2, 28-30, 27 maart 1783. Marie werd op dat 
moment ook vervolgd. 
117 Zie i.v.m. de eerdere trouwintenties van deze vrouw: RAB, FSB, TBO 119, Tychten, 645, 4, 25-27, 15 april 1776. 
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lijdt het weinig twijfel dat Josepha er even doelbewust voor koos om te huwen als Marie. 
Ze trouwde zo goed als meteen na haar vrijlating uit het spinhuis, een zet die haar op 
z’n minst verloste van de bemoeienissen van haar moeder en haar waarschijnlijk ook de 
kans bood om een eigen bordeel te beginnen.118 

Voor de overige twee vrouwen die gehuwd waren tussenin twee arrestaties is het 
mogelijk dat zij wel de intentie hadden gehad om het prostitutieleven achter zich te 
laten, maar dat ze gefaald hadden. Dit is de tweede reden waarom sommige huwelijken 
niet doorsnee genoemd kunnen worden. Soms waren de huwelijksintenties van korte 
duur. Therese Walderick was bijvoorbeeld gehuwd toen ze drie maanden uit het 
spinhuis was, maar nog geen jaar na  haar vrijlating werd ze opnieuw gearresteerd en 
bleek dat ze twee weken na haar huwelijk al naar een bordeel in Gent getrokken was. 
Een andere prostituee verklaarde bij haar eigen vervolging een paar weken later dat ze 
nog even bij Therese gewoond had “ten tijde dat sij nogh bij haeren man (…) was” – 
wellicht was Therese na haar vertrek naar Gent nog teruggekeerd naar haar man – maar 
dat ze er vertrokken was omdat er te veel ruzie was. Therese’s man zou agressief 
geweest zijn omdat “Therese haer voorgaende leven niet en wilde laeten”.119  

Het huwelijk van Therese Walderick was dus geen lang leven beschoren en Tabel 9.7. 
toont aan dat er wel meer prostituees waren die gescheiden leefden van hun man. Maar 
liefst 11% van de voormalige prostituees leefde gescheiden van haar man, tegenover 1% 
van de vrouwen uit de controlegroep.120 Het ging overwegend om vrouwen die al bij hun 
eerste arrestatie gescheiden leefden van hun man, maar zoals ik in Hoofdstuk 6 reeds 
argumenteerde waren veel “onbestorven weduwes” al vóór hun huwelijk actief geweest 
als prostituee.121 Van de huwelijken die afgesloten waren ná de eerste arrestatie in 
Brugge waren er nog drie die op deze manier strandden. Naast dat van Therese 
Walderick waren er nog twee “scheidingen” die ik kon vaststellen aan de hand van de 
registers van de burgerlijke stand. In de overlijdensakte van Isabelle Bruijnbrouck stond 
bijvoorbeeld dat haar man “afwezig” was, een gegeven dat ook gold voor één vrouw uit 
de controlegroep.122 Het einde van het huwelijk van Francisca Verstraete ten slotte is 
 
                                                        
118 SAB, PR Brugge, HA St. Salvator, 18 augustus 1766 (Laurens Ingelaere en Josepha Fonteijne). 
119 SAB, PR Brugge, HA St. Gillis, 25 juni 1776 (Engelbert De Meulemeester en Therese Walderick), RAB, FSB, 
TBO 119, Tychten, 646, 2, 22-26 en 30, 6 februari 1777. Voor de verklaring van de collega, zie: Tychten, 646, 3, 13-
15, 22 februari 1777 (Joanne Macqué).  
120 Strikt genomen kan het zijn dat sommige echtgenoten tegen dan reeds overleden waren, maar daarmee 
werd geen rekening gehouden. Wie niet hertrouwd was, bleef in deze categorie. Voor een deel verklaart dit 
ook de grootte van het verschil. Het is makkelijker om deze burgerlijke staat af te leiden uit de rechtszaken 
dan uit de overlijdensakten.  
121 Van de overige onbestorven weduwes die besproken werden in Hoofdstuk 6 is ofwel geen 
levensloopanalyse gemaakt, ofwel veranderde hun burgerlijke staat nog tussen hun arrestatie(s) en overlijden. 
Sommige echtgenoten die gedetineerd zaten, waren vrijgelaten en anderen stierven. Sommige van deze 
vrouwen waren dus weduwe geworden en meerdere van deze weduwes waren hertrouwd. 
122 SAB, RBS Brugge, OA, 8 september 1823 (overlijden Isabelle Bruijnbroeck). Zie voor de akte zelf online de 
archiefbank Brugge. 
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gekend doordat haar echtgenoot in 1801 de scheiding aanvroeg. Hij verklaarde dat 
Francisca drie jaar voordien, na amper twee maanden huwelijk, verdwenen was en dat 
hij ze sindsdien niet meer gezien had.123  

De voorbeelden tonen aan dat sommige prostituees – zij het met een ander doel dan 
vele andere vrouwen – berekend in het huwelijk waren getreden, maar ook dat anderen 
een eerder onbezonnen beslissing gemaakt hadden waar ze al snel spijt van hadden. Een 
zekere impulsiviteit en een ander waardeoordeel over het huwelijk kunnen aantonen 
waarom zoveel prostituees huwden en ook waarom ze vaker huwden dan andere 
vrouwen. Sarah Auspert stelde in een kwalitatieve studie over de criminele en 
marginale familie Michaux in Namen ook vast dat de zussen Michaux die beiden als 
prostituee werkten vlot trouwden. De ene trouwde twee keer en de andere vier keer.124 
Dit suggereert dat de huwelijken van de prostituees niet noodzakelijk een uiting van 
“normaliteit” zijn, maar dat er in sommige bevolkingsgroepen relatief snel gehuwd 
werd. Koen Matthijs stelde in een onderzoek over scheidingen in de negentiende eeuw 
bovendien vast dat koppels die uit elkaar gingen vaak van in het begin een apart profiel 
hadden gehad. Het ging bijvoorbeeld vaak om koppels waarbij de bruid een stuk ouder 
was dan de bruidegom.125 Het is wellicht geen toeval dat net dit kenmerk ook van 
toepassing was op de prostituees. Als Henderson en Trumbach stelden dat er prostituees 
waren die na hun loopbaan trouwden dan hadden ze het zonder twijfel niet over het 
soort huwelijken dat ik net beschreef.126 

Dit betekent evenwel niet dat alle huwelijken van voormalige prostituees atypisch 
waren. Misschien waren ze niet allemaal ideaal, maar dit geldt ook voor huwelijken van 
vrouwen die nooit als prostituee werkten. In historisch-demografische studies van de 
huwelijksintensiteit is doorgaans geen kwalitatieve informatie opgenomen. Wellicht 
waren de meeste huwelijken van prostituees wel degelijk “gewoon” in de zin dat de 
partners elkaar trouw waren en samen bleven wonen. De bronnen informeren ons 
natuurlijk minder over huwelijken waar alles goed ging, maar toch kan hier en daar iets 
teruggevonden worden dat daarop wijst. Zo verklaarde de buurman van Marie Keuninck 

 
                                                        
123 Zie voor de scheiding: SAB, RBS Brugge, HA, 28 februari 1801, aanvraag van Leonard Louis Merlier. Vanaf de 
Franse Tijd konden gehuwden formeel uit de echt scheiden.  
124 S. Auspert, “La famille Michaux : trois générations de criminels au fil des archives judiciaires (1727-1767)”, 
238-241. 
125 K. Matthijs, A. Baerts, en B. Van de Putte, “Determinants of divorce in nineteenth-century Flanders”, in 
Journal of Family History, 33 (2008), 3, 255. 
126 T. Henderson, Disorderly Women in Eighteenth-Century London, 49-50; R. Trumbach, Sex and the gender revolution. 
Volume 1: heterosexuality and the third gender in enlightenment London, 167. 
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twee jaar na Marie’s vrijlating dat ze “haer gerust, neerstig ende wel gedraeght ende dat 
haeren man geene de minste ongeregeltheyt in sijn huys en soude willen verdraegen”.127  

De huwelijks- en geboorteakten en de bevolkingsregisters tonen ook aan dat de 
huwelijkslevens van vele voormalige prostituees standaard verliepen. De helft van de 
vrouwen die huwde na hun eerste arrestatie (55%) deed dit één tot vier jaar na hun 
vrijlating. Wellicht had deze periode hen niet alleen de kans gegeven om iemand te 
leren kennen, maar ook om te bewijzen ze zich “neerstig ende wel” konden gedragen. 
Op z’n minst dertig vrouwen (46%) kregen wettige kinderen na hun huwelijk. Dit is 
wellicht het meest opmerkelijke aan de huwelijken van de voormalige prostituees. Er 
lijken veel kinderloze huwelijken geweest te zijn, een gegeven dat wellicht te verklaren 
is doordat sommige prostituees ten gevolge van syfilis en gonorroe onvruchtbaar 
geworden waren.128  

Aan het gezinsleven van de meeste prostituees is voor het overige weinig abnormaals 
te merken. Zo werd het eerste kind van Francisca Minnebo en haar man zestien 
maanden na hun huwelijk geboren en het tweede twee jaar later.129 Marie Keuninck en 
haar man kregen hun eerste kind tien maanden na hun huwelijk en nadien volgden er 
nog drie andere kinderen. Na de dood van haar echtgenoot geraakte Marie opnieuw 
zwanger, maar ze huwde met de vader van het kind en beviel een aantal maanden later 
van een dochter. Het was haar laatste kind want Marie stierf twee weken later, wellicht 
aan de complicaties van de bevalling. Marie had nog zeventien jaar geleefd na haar 
vrijlating uit het spinhuis, zeventien jaar waarin ze wellicht een vrij gewoon leven had 
geleid.130 Marie Van Daele ten slotte had samen met haar echtgenoot vijf kinderen 
gekregen en staat samen met hem en de kinderen in de bevolkingsregisters genoteerd 
als een gewoon kerngezin. Marie werd uiteindelijk 73 jaar en kon terugblikken op een 
leven waarin ze als spellewerkster en werkvrouw had gewerkt en vijf kinderen had 
gekregen waarvan er vier volwassen geworden waren. De korte periode dat zij meer dan 
vijftig jaar daarvóór in een Gents bordeel gewerkt had, deed er aan het eind wellicht 
niet veel meer toe.131  
 
                                                        
127 De man was niet ondervraagd omdat Marie’s gedrag weer ter discussie stond, maar wel omdat Anna Van 
Vijve even bij haar en haar gezin had ingewoond: RAB, FSB, TBO 119, Registers instructies, 724, 6, 1-7, 16 juni 
1789 (Verklaring Francois Harnisseyt). 
128 Zie Hoofdstuk 8, paragraaf 8.6.5. 
129 SAB, PR Brugge, HA St. Anna, 9 augustus 1791 (Joannes Pavot en Francisca Minnebo); DA St. Anna, 1 januari 
1793 (Francicus Pavot); 1 januari 1795 (Pierre Francois Pavot). 
130 SAB, PR Brugge, HA St. Jacobs, 26 augustus 1787 (Anthone Morbée en Marie Keuninck); DA St. Jacobs, 16 juni 
1788 (Antoine Morbee), DA St. Gillis, 7 juni 1793 (Antoine Charles Morbee), RBS Brugge, GA, 12 november 1796 
(Anne Morbé), 29 november 1798 (Anne Jeanne Morbée); HA, 14 juni 1804 (Jean Stroobant en Marie Keuninck); 
GA, 1 september 1804 (Marie Stroobant). 
131 SAB, PR Brugge, HA St. Salvator, 27 oktober 1788 (Bartholomeus Cools en Marie Van Daele) ; DA, 7 
september 1790 (Francois Cools) ; 22 maart 1792 (Marie Caroline Cools) ; RBS Brugge, GA, 6 april 1799 (Albert 
Cools) ; 15 juli 1805 (Colette Cools) ; 12 november 1810 (Napoleon Cools) ; Archiefbank Brugge, 
Bevolkingsregister 1790-1812, E02, Rue Tonneliers ; Bevolkgingsregister 1809-1830, 1AB1, Craenreijtje. 
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9 .6  Besluit   

In dit hoofdstuk onderzocht ik de gevolgen van prostitutie op vijf terreinen: de 
juridische bestraffing, mobiliteit, overlijdensleeftijd, beroepen en huwelijken. Ik toonde 
aan dat de strenge aanpak van prostitutie in Brugge een zware tol vroeg van de 
prostituees. Veel vrouwen versleten een groot deel van hun leven achter de tralies en 
dit leidde tot zenuwinzinkingen en vlucht- en zelfmoordpogingen. Anderen werden 
verbannen en waren veroordeeld tot een leven op de vlucht. Het leven van prostituees 
was in het algemeen gekenmerkt door mobiliteit, maar dit schijnt eerder voortgekomen 
te zijn uit de verbanningen en uit de eigenheid van hun beroep dan uit stigmatisering. 
Veel prostituees bleven lokaal verankerd en zij die wegtrokken hadden het profiel van 
mobiele prostituees. Het waren voltijdse prostituees die vaak geen ouders meer hadden. 
Vrouwen die in nood waren keerden bovendien terug naar hun familie.   

Op de gezondheid had prostitutie een erg negatieve invloed. Veel prostituees 
stierven vroeger dan hun tijdgenoten, wellicht door de gevolgen van syfilis. Er was 
immers nog geen adequate behandeling voor deze ziekte beschikbaar en zonder 
behandeling sterft een derde van de patiënten. Het hoge aantal voltijdse prostituees in 
Brugge betekent dat een groot deel van de vrouwen de ziekte moet opgelopen hebben 
en ook de spreiding van de sterfteleeftijden – de mortaliteit was het hoogst onder de 
dertigers – bevestigde de syfilishypothese. Wie de ziekte opliep was in zekere mate 
afhankelijk van hoe actief men was als prostituee, maar wie de dodelijke variant 
ontwikkelde was niet te voorspellen. Voor wie de pech had dat dit laatste het geval was, 
was de tol van prostitutie immens. Voor wie niet ziek werd of terug genas was dit echter 
niet noodzakelijk zo. Naast de prostituees die jong stierven waren er dus ook die nog 
een heel leven voor de boeg hadden na hun prostitutiejaren. 

Hoe ze in die jaren in hun levensonderhoud voorzagen was het moeilijkst te 
bestuderen onderwerp in dit hoofdstuk, maar uit de voorhanden gegevens kon ik wel 
opmaken dat voormalige prostituees opnieuw terecht konden in de “gewone” beroepen. 
Ze werkten voornamelijk als spellewerkster en werkvrouw. De studie van de huwelijken 
leidde ten slotte tot de meest opmerkelijke vaststellingen. Voormalige prostituees 
huwden evenveel als andere vrouwen en zelfs vaker meer dan één keer. Bovendien 
stelde ik vast dat vrouwen die jarenlang binnen en buiten Brugge als prostituee gewerkt 
hadden en vrouwen die in bordelen gewoond hadden niet minder vaak trouwden dan 
vrouwen die zich slechts occasioneel geprostitueerd hadden. Trouwen was dus ook voor 
voormalige prostituees de norm. Voor een deel van de vrouwen die niet trouwden vond 
ik bovendien een reden waarom ze uit de boot gevallen waren: ze waren vroeg 
gestorven, zaten in een spin- of correctiehuis tijdens hun huwbare jaren of waren 
sociale randfiguren.  
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Dit betekent echter niet dat prostituees die trouwden zondermeer sociaal aanvaard 
waren. Sommigen trouwden met mannen die zelf “oneerlijk” waren en bleven aan de 
slag in de sector. Anderen hadden hun jawoord wat onbezonnen gegeven en hun 
huwelijk was geen lang leven beschoren. Voor de meerderheid van de huwende 
prostituees heb ik evenwel geen “ongewone” gegevens meer gevonden en het lijkt er 
dan ook op dat zij of toch minstens een deel van deze groep zich conformeerden. 
Gemakkelijk zal dit wellicht niet geweest zijn want ze hadden hun reputatie tegen. Wie 
zich “beterde” kreeg echter een tweede kans. Wellicht konden vele mensen begrip 
opbrengen voor de omstandigheden waarin de bestudeerde vrouwen voor prostitutie 
gekozen hadden en vele voormalige prostituees grepen die kans. Ze trotseerden de 
vooroordelen en trouwden nadat ze gedurende een aantal maanden of jaren bewezen 
hadden dat ze “eerlijk” konden zijn.  

Veralgemenend kan ik stellen dat de negatieve impact van prostitutie het grootste was 
op terreinen waarop de vrouwen zelf geen of weinig impact hadden. Wie de dodelijke 
variant van syfilis ontwikkelde had brute pech en ook de strafbepaling door de 
schepenen voltrok zich boven de hoofden van de betrokkenen. De impact van ziekten en 
straffen kon misschien wel groot zijn, tegelijk was de prevalentie selectief. Niet alle 
prostituees werden dodelijk ziek en niet alle prostituees werden vervolgd en bestraft. 
Naast de bestudeerde vrouwen waren er ook prostituees die niet vervolgd waren en er 
waren er ook die er licht vanaf kwamen. Voor de overige bestudeerde onderwerpen 
geldt het omgekeerde. Zowel de mobiliteit, beroepen als huwelijken konden beïnvloed 
zijn door het stigma dat op prostitutie rustte en het leidt weinig twijfel dat alle 
prostituees daar geconfronteerd mee werden. Tegelijk waren het terreinen waarop de 
vrouwen zelf impact hadden. Wie de kracht had om zich te verzetten tegen het oordeel 
dat op hen rustte, deed dit en de gegevens over de huwelijken tonen aan dat dit op grote 
schaal gebeurde. Ondanks het stigma dat rustte op prostitutie en de bijgevolg slechte 
positie van de prostituees in de maatschappij, vochten zij voor een eigen plaats.  

Terwijl Carter de nadruk legde op de sociaal-maatschappelijke gevolgen, tonen de 
uitzonderlijke Brugse gegevens dus aan dat vooral de strafrechtelijke en medische 
gevolgen ernstig waren en dat het met de sociale gevolgen wel meeviel. Dit komt niet 
doordat prostituees hun deel van de maatschappij – zoals Henderson het stelde – nooit 
verlaten hadden, maar omdat ze een tweede kans kregen en ze die grepen. Was 
prostitutie dan een one-way ticket? Voor vrouwen die stierven kort na hun arrestatie was 
het dat ongetwijfeld, maar voor anderen was het dat niet. Voor wie opnieuw aan de slag 
ging als spellewerkster of werkvrouw, huwde, kinderen kreeg en oud werd was hun 
prostitutiefase uiteindelijk maar één fase uit hun levensloop. Het was een levensfase 
met een potentieel grote impact, maar al bij al was het een relatief korte levensfase. 
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Algemeen besluit 

Met dit besluit rond ik mijn proefschrift over prostitutie af. Ik onderzocht een van de 
vaakst bestudeerde onderwerpen in de sociale geschiedenis, maar ik deed dit op een 
nieuwe manier. We wisten al veel over de maatschappelijke houding ten aanzien van 
prostitutie, maar over de vrouwen die in de sector werkten bleef onduidelijkheid 
bestaan. Met een klein top-down luik en een groot bottom-up gedeelte heb ik de 
klassieke aanpak in prostitutiestudies omgedraaid en door de levensloopanalyse te 
introduceren in het prostitutieonderzoek ben ik erin geslaagd om de prostituees te 
portretteren als mensen van vlees en bloed, mensen met een verleden en een toekomst. 
Ik heb hiermee de oproepen van historici zoals Timothy Gilfoyle en Judith Walkowitz, 
en rechtswetenschappers zoals Nina Persak en Gert Vermeulen beantwoord. Ik heb de 
“complexity of the prostitute life” in beeld gebracht, psychologische complexiteit 
toegevoegd aan de persoonlijkheden van de prostituees en hun “missing faces” in kaart 
gebracht.  

Ook heb ik hierdoor nieuw licht laten schijnen op twee aloude debatten: de vraag of 
prostituees slachtoffers of vrouwen met agency zijn, en de positie van de prostituees in 
de samenleving. Het antwoord op beide vragen blijkt uiterst complex. Het was niet 
alleen afhankelijk van vrouw tot vrouw, het was ook complex voor één vrouw. 
Prostituees waren geen slachtoffers óf vrouwen met agency en ze waren geen paria’s óf 
gewone vrouwen, ze waren het allebei en de verhouding tussen beide was continu aan 
verandering onderhevig. Verderop licht ik dit uitgebreider toe. Eerst wil ik mijn 
aandacht richten op de meer algemene context van mijn proefschrift en het 
beantwoorden van de twee concrete onderzoeksdoelen. 

Het eerste doel van mijn studie was nagaan wat de kenmerken van prostitutie waren in 
een kleine Vlaamse stad tijdens de achttiende eeuw. Dit doel stond centraal in het top-
down luik van mijn studie, de “klassieke” casestudie zeg maar. Eerst analyseerde ik het 
beleid van de stedelijke overheid en vervolgens ontleedde ik de Brugse prostitutiemarkt 
vanuit het perspectief van de klant en de tijdgenoot. Ik vergeleek de situatie in Brugge 
telkens met deze in andere steden. Het tweede doel bestond erin de oorzaken en 
gevolgen van prostitutie op het individuele niveau in kaart te brengen. Eerst onderzocht 
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ik het profiel en de familiale omstandigheden waarin de vrouwen zich bevonden aan de 
vooravond van hun start in de sector. Vervolgens typeerde ik hun arbeidsrelaties en 
leef- en werkomstandigheden tijdens de fase waarin ze als prostituee werkten, en 
uiteindelijk ging ik na welke gevolgen prostitutie had op hun leven nadat ze met het 
beroep gestopt waren.  

Brugge was uitermate geschikt als casestudie om zowel inhoudelijke als praktische 
redenen. Enerzijds had de stad een compleet ander karakter dan de tot hiertoe 
onderzochte steden. Prostitutie in de achttiende eeuw is bestudeerd voor Parijs, 
Amsterdam, Londen, Bristol en Nantes: allemaal hoofd- of havensteden die gekenmerkt 
waren door een ongebreidelde demografische groei. Voor Brugge geldt dit niet. Deze 
Vlaamse stad was klein en bleef ook klein. De stad trok nauwelijks migranten aan en de 
bevolking nam in de tweede helft van de eeuw maar langzaam toe. Inzake 
stadsontwikkeling hinkte Brugge dan ook achterop. Toch betekent dit niet dat Brugge 
naar achttiende eeuwse normen atypisch was. Integendeel, het merendeel van de 
Europese provinciesteden was niet gekenmerkt door de vooruitgang die de hoofd- en 
havensteden kenmerkte en Brugge was op heel wat domeinen een heel typisch 
vroegmoderne stad. Er waren veel alleenstaanden, de sociale kloof was groot en de 
opties op de arbeidsmarkt waren beperkt, zeker voor vrouwen. Daarnaast zorgden ook 
de bloeiperiode in de handel, het interstedelijke wegennetwerk en het grote garnizoen 
ervoor dat er een vraag naar en een aanbod van commerciële seks was. 

Anderzijds beschikt Brugge ook over uitzonderlijk rijke bronnen voor de studie van 
prostitutie. Dat prostitutie er relatief streng vervolgd werd in de onderzoeksperiode 
(1750-1790) betekent dat er een groot aantal processen beschikbaar zijn die inzicht 
geven in de commerciële sekssector. Bovendien zijn de gerechtelijke onderzoeken 
uitzonderlijk gedetailleerd te boek gesteld. De procesdossiers bevatten haast woordelijk 
opgetekende verhoren van verdachten en getuigen. Dit betekent dat de bronnen niet 
alleen inzicht verschaffen in het perspectief van de overheid, maar ook in dat van de 
prostituees, koppelaars, bordeelhouders en andere tijdgenoten. Daarnaast is het ook zo 
dat Brugge beschikt over een databank met demografische gegevens uit de 
parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand. Dit maakte het mogelijk om 
de levensloop van de in de processen gevonden vrouwen verder op te zoeken en de 
analyse niet te beperken tot het moment dat zij als prostituee aan de slag waren. Het is 
vooral de combinatie van kwalitatieve informatie uit de processen met kwantitatieve 
levensloopdata (mixed methods approach) dat mijn onderzoek zo interessant maakt. 
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Prostitutie in een kleine stad 

In het top-down luik van mijn studie heb ik aangetoond dat het boeiend en noodzakelijk 
is om prostitutie in kleinere steden te bestuderen. Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat 
commerciële seks – ondanks de associatie met het grootstedelijke – niet per definitie 
anders was in een kleine, achterophinkende stad. Ten eerste waren er zowel op 
beleidsvlak als op economisch vlak veel gelijkenissen tussen Brugge en Parijs, 
Amsterdam, Londen, Nantes en Bristol. Prostitutie werd er als een noodzakelijk kwaad 
beschouwd en net als elders wist de stedelijke overheid niet goed hoe ermee om te gaan. 
Het beleid was een zoektocht met milde en strenge periodes, en de vervolgingspieken 
zijn in omvang vergelijkbaar met deze in andere steden. Net als elders bestonden er in 
Brugge ook hiërarchische, maar tegelijk vage, verschillen tussen soorten prostitutie en 
net als elders lagen de potentiële verdiensten van de prostituees – de prijs die klanten 
betaalden – een stuk hoger dan deze in andere beroepen. Bovendien is het ook duidelijk 
dat de sector beantwoordde aan de wetten van de markt. Er was overal in de stad 
prostitutie te vinden, maar in buurten waar er veel klanten te vinden waren, waren er 
duidelijke concentraties. 

Naast gelijkenissen waren er uiteraard ook verschillen. Zo was de markt in Brugge – 
hoewel er een duidelijke vraag naar en een aanbod van commerciële seks was – kleiner 
dan in grootsteden en was het aanbod aan seksuele handelingen er wellicht ook iets 
minder divers. Er waren in Brugge ook weinig hogere klasse prostituees. De meeste 
prostituees werkten in relatief goedkope bordelen, in de soldatenbarakken of armoedige 
eigen woonsten. Bovendien bestonden er ook kleine verschillen in de profielen van de 
prostituees. In Brugge waren er minder migranten en meer jonge meisjes. Omdat de 
stad minder gelukzoekers aantrok, was initiële prostitutie er vooral een zaak van lokale 
meisjes en vrouwen.  

Het belangrijkste verschil dat ik vaststelde was echter niet gerelateerd aan de 
omvang van de stad of was op z’n minst tegengesteld aan wat verwacht werd. Ik stelde 
vast dat prostitutie in Brugge professioneler georganiseerd was dan in de grootsteden. 
Er waren een stuk meer bordeelprostituees dan in Nantes, Bristol en Londen, en het 
belang van gespecialiseerde organisatoren en interstedelijke netwerken schijnt er 
groter geweest te zijn dan in de vergelijkingssteden. Dit is niet alleen verbazingwekkend 
omdat het aantoont dat een kleine stad op organisatorisch vlak niet onderdeed voor 
grootsteden, maar ook omdat het demonstreert dat prostitutie al vóór de negentiende 
eeuw een professioneel georganiseerde sector kon zijn. Omdat in veel studies gewezen 
wordt op de amateuristische kenmerken van prostitutie in de vroegmoderne periode 
kan ik niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk dit is. De rijke Brugse bronnen 
demonstreren dat prostitutie er niet zomaar deel uitmaakte van een makeshift economy. 
Er waren wel arme vrouwen voor wie prostitutie slechts één van vele 
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bestaansstrategieën was, de meeste vrouwen in de prostitutiesector waren professionals 
of vrouwen die het werk zo regelmatig deden dat het veruit hun belangrijkste bron van 
inkomen was. Bovendien komen de migratiepatronen van een groot deel van de 
professionals overeen met deze van gespecialiseerde beroepsgroepen.  

Met deze vaststellingen toon ik niet alleen aan dat het boeiend is om prostitutie in 
kleinere steden te analyseren, ze wijzen ook op de noodzaak tot verder onderzoek. Mijn 
studie suggereert dat de netwerken ook belangrijk waren in andere steden met veel 
gesloten bordelen zoals Amsterdam en in mindere mate Parijs en dat de uitbouw van de 
interstedelijke verbindingen en het prostitutiebeleid cruciale factoren waren in de 
professionalisering in het algemeen. De Nederlanden waren immers gekenmerkt door 
een dicht en intensief stedennetwerk en hoewel het vervolgingsbeleid in Brugge 
gelijkaardig was aan dat in andere steden, was de bestraffing er veel strenger. De focus 
op zichtbaarheid en lokale vrouwen dreef de prostituees als het ware in de handen van 
bordeelhouders en verleidde hen tot mobiliteit.  

Er zijn echter meer gegevens nodig om te verifiëren of dit patroon klopt voor andere 
regio’s. De aandacht moet daarbij vooral gaan naar steden met rijk bronnenmateriaal. 
De grootte van de stad en de grootte van de sector zijn op dit vlak minder belangrijk 
gebleken dan de kwaliteit van het bronnenmateriaal. Ook is het noodzakelijk om meer 
comparatief onderzoek te voeren. Tot hiertoe zijn de meeste vroegmoderne 
prostitutiestudies vooral gefocust op de eigen stad en is er weinig aandacht voor 
gelijkenissen en verschillen met andere steden. Om uit te maken waarom prostitutie in 
de ene stad in de handen was van professionele organisatoren en in de andere vooral 
een individuele kwestie van makeshifts was, is nochtans uitgebreid comparatief 
onderzoek vereist. Door een gebrek aan vergelijkingsgegevens ben ik zelf niet dieper op 
dit onderwerp kunnen ingaan. In het vervolg van dit besluit richt ik mijn aandacht op 
mijn voornaamste doelstelling: het in kaart brengen van de oorzaken en gevolgen van 
prostitutie voor de prostituees. 

De oorzaken en gevolgen van prostitutie  

In verband met de oorzaken en gevolgen van prostitutie heb ik een schat aan informatie 
blootgelegd. Aangezien de klassieke prostitutiebronnen weinig informatie bevatten over 
het leven van de betrokken vrouwen vóór ze prostituee waren en al helemaal niks over 
het leven nadat ze ermee gestopt waren, was hierover nog maar weinig geweten. Door 
de rijkdom van de Brugse processen en de data uit demografische bronnen ben ik erin 
geslaagd wél informatie te verschaffen over dit onderwerp. Dit is niet alleen belangrijk 
omwille van de hiaat in onze kennis, maar ook omdat er – ondanks het gebrek aan data – 
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erg veel ideeën, representaties, discussies en debatten bestaan over de oorzaken en 
gevolgen van prostitutie. Ik heb dus empirische bewijzen toegevoegd aan het debat.  

Empirisch bewijs 

Mijn onderzoek over de oorzaken en gevolgen heeft in de eerste plaats aangetoond dat 
er veel misverstanden bestaan over prostitutie in de achttiende eeuw: zaken die via de 
verhalende bronnen, de verklaringen en excuses van de vrouwen zelf en de vroege 
historiografie tot bij ons gekomen zijn en gebleven zijn omdat ze goed aansluiten bij het 
slachtofferidee dat vandaag gemeengoed is. Het idee dat jonge meisjes, migranten en 
armen uitermate “kwetsbaar” waren voor prostitutie moet bijvoorbeeld genuanceerd 
worden. Er was veel variatie in de profielen van de prostituees en de 
oververtegenwoordiging van sommige groepen heeft weinig of niks met de oorzaak van 
prostitutie te maken. Zo waren er veel jonge, ongehuwde vrouwen omdat de vraag naar 
jonge prostituees nu eenmaal groter was dan naar oudere. Migranten waren dan weer 
talrijk omdat prostitutie tot mobiliteit leidde. De meeste prostituees waren in hun eigen 
stad begonnen en pas later de baan opgetrokken. Migratie was dus eerder een gevolg 
van prostitutie dan een oorzaak ervan. In het algemeen vielen de prostituees vooral op 
doordat hun achtergrond zo “gewoon” was. 

Ik heb echter niet alleen misverstanden ontkracht, ik heb ook aannames en 
hypotheses bestendigd. Zo kon ik door de combinatie van de bronnen die ik gebruikte 
en de vergelijking met een controlegroep bevestigen dat meisjes zonder ouders vaker in 
de prostitutie gingen. Historici stelden dit wel al eerder, maar ze hadden weinig 
cijfergegevens om het aan te tonen. De familiale omstandigheden waren een erg 
belangrijke verklaringsfactor voor prostitutie in dit tijdvak omdat het aantal ouders dat 
vroegtijdig het leven liet toen veel groter was dan in latere eeuwen én omdat er niet 
altijd een goed opvangnet beschikbaar was voor wezen en halve wezen. Een ander 
voorbeeld zijn de gezondheidsrisico’s die prostituees liepen. Een betrouwbaar cijfer over 
het aantal vrouwen dat een venerische aandoening opliep kon ook ik niet bekomen, 
maar aan de hand van de overlijdensleeftijden van de (voormalige) prostituees kon ik 
wel berekenen dat ze gemiddeld tien jaar vroeger stierven dan andere vrouwen in 
Brugge.   

Ten slotte kon ik door het toevoegen van concrete data ook een bijdrage leveren aan 
belangrijke discussies. Het debat over de sociaal-maatschappelijke gevolgen van 
prostitutie had bijvoorbeeld dringend nood aan een nieuw soort data. Aan de hand van 
de rijke Brugse processen weerlegde ik het idee dat prostitutie zondermeer aanvaard 
was in de “lagere” klasse. Ik stelde vast dat prostituees voor het gerecht gedaagd 
werden, dat ze fysiek en verbaal lastig gevallen werden en dat ze moeite hadden om een 
woonplaats te behouden in een niet prostitutie-gebonden context. Toch heb ik een 
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langdurige negatieve impact van stigmatisering ontkend. Eens vrouwen uit het vak 
gestapt waren, konden zij opnieuw een plaats krijgen in de maatschappij. In het 
spellewerk had de reputatie van een vrouw weinig impact en dus waren de 
arbeidskansen van voormalige prostituees niet helemaal beschadigd. Bovendien was er 
ook op de huwelijksmarkt plaats voor vrouwen die hun leven “beterden”. Prostituees 
huwden evenveel als andere vrouwen. Het idee dat prostitutie per definitie een one-way 
ticket was klopte in Brugge dus niet. De “gewone” achtergronden van de prostituees en 
de armoede waar iedereen in leefde betekent dat een misstap – hoe gestigmatiseerd die 
op zich ook was – vergeven kon worden.  

Mijn onderzoek is echter niet alleen belangrijk omdat het empirische gegevens 
toevoegt aan oude aannames, hypotheses en discussies. Een van de grootste verdiensten 
van mijn studie is dat het demonstreert dat prostitutie niet eenvoudig verklaard kan 
worden, noch dat de gevolgen van prostitutie eenvoudig samen te vatten zijn. Door heel 
wat verschillende factoren in kaart te brengen heb ik aangetoond dat prostitutielevens 
gevarieerd, complex en dynamisch waren.   

Een complex en dynamisch verklaringsmodel  

In de historiografie van de voorbije decennia wordt ter verklaring van prostitutie vooral 
op de maatschappelijke context gewezen. Doorgaans wordt de klemtoon gelegd op de 
beperkte arbeidsopties voor vrouwen en op prostitutie als een onderdeel van de 
makeshift economy. Deze aanpak kan op heel wat krediet rekenen omdat het de aandacht 
weghaalt van het moreel geladen debat rond de persoon van de prostituees. In andere 
disciplines wordt immers hevig gedebatteerd over de vraag of prostituees slachtoffers 
zijn of vrouwen met agency. Toch is de aanpak van historici recent ook het onderwerp 
van kritiek geworden. Walkowitz noemde de benadering deterministisch en stelde aan 
de kaak dat historici te weinig oog hebben voor veranderingen in de maatschappelijke 
omstandigheden en de invloed daarvan op individuele beslissingen. Mijn onderzoek 
bevestigt haar stelling en schuift – zonder te vervallen in een eng debat over de persoon 
van de prostituees – een nieuw en beter verklaringsmodel naar voor: de uit de 
historische demografische afkomstige levensloopanalyse.  

In de levensloopanalyse wordt de nadruk niet op één factor gelegd, maar op de 
wisselwerking tussen verschillende – zowel maatschappelijke als individuele – factoren. 
Menselijk gedrag wordt in deze benadering dus gezien als het resultaat van een 
interactie tussen het individu en diens sociale omgeving. De belangrijkste 
richtingbepalers in een mensenleven zijn de historische context, voorgaande 
gebeurtenissen in de levensloop, de timing van deze gebeurtenissen, verwante personen 
en kennissen, en de persoonlijke doelen of agency van het individu. Mijn onderzoek 
toont aan dat al deze richtingbepalers belangrijk waren in de oorzaken en gevolgen van 
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prostitutie, maar ook dat het onderlinge gewicht ervan sterk afhankelijk was van de 
maatschappij, het individu én het moment in de levensloop. Deze principes verklaren 
zowel de oorzaken als gevolgen van prostitutie, maar laten we eerst de oorzaken 
overlopen. 

De historische context 

De Brugse achttiende-eeuwse context bepaalde de oorzaken van prostitutie in grote 
mate. Zonder twijfel de belangrijkste contextfactor was het gebrek aan 
arbeidsalternatieven. Er waren maar twee valabele arbeidsopties voor jonge vrouwen – 
spellewerk en dienstbodeschap – en allebei waren ze laagbetaald en vergden ze lange en 
zware werkdagen. In een dergelijke context kan prostitutie voor velen een aanlokkelijk 
alternatief geweest zijn. Het betaalde een stuk beter en de dagen waren wellicht ook 
minder lang.  

Een tweede contextfactor is het prostitutiebeleid en het belang van bordeelhouders. 
Aan de ene kant moet het beleid ontradend gewerkt hebben want de strenge bestraffing 
zal sommige vrouwen ervan weerhouden hebben om seks aan te bieden tegen betaling. 
Aan de andere kant versterkte het beleid de positie van de bordeelhouders, dus van 
personen die meisjes in het vak verleidden of dwongen. De bordeelhouders waren talrijk 
in Brugge en dus is het evident dat dit gegeven er een zekere rol speelde. Mijn 
onderzoek heeft aangetoond dat er meisjes waren die in het vak verleid waren door 
valse beloften van organisatoren. Tegelijk heb ik het belang van dit gegeven en dan 
vooral van uitgesproken vormen van dwang echter genuanceerd. Bordeelhouders 
speelden vooral een rol in de levens van meisjes die al gestart waren in de sector en 
verklaren prostitutie dus niet in grote getale.  

Een belangrijkere contextfactor was de nabijheid van prostitutie. Veel bordelen 
waren gevestigd in arme woonbuurten en de mensen woonden dicht op elkaar. 
Prostitutie werd sterk veroordeeld, maar de nabijheid ervan zorgde voor een zekere 
vertrouwdheid. Het lijdt weinig twijfel dat veel jonge Brugse meisjes wel iemand kenden 
die in de branche aan de slag was en die vertrouwdheid maakte de stap om zelf te 
beginnen wellicht kleiner. 

Waren deze contextfactoren uniek voor Brugge in de achttiende eeuw? Aangezien ik in 
mijn proefschrift geen lange termijn evoluties in kaart heb gebracht, is het moeilijk om 
een uitspraak te doen over de tijdsgebonden context, maar het is wel duidelijk dat de 
arbeidsopties in de achttiende eeuw een stuk beperkter waren dan vandaag en het is 
eveneens duidelijk dat het prostitutiebeleid toen strenger was en dat de afstand tussen 
prostitutie en de bevolking een stuk kleiner was.  

Tussen verschillende achttiende-eeuwse steden onderling waren de verschillen 
echter miniem. De geografische nabijheid van prostitutie kan ook afgeleid worden uit 
andere studies en de beperkte arbeidsopties voor vrouwen zijn zoals vermeld 
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beklemtoond door veel historici. Al waren er in veel steden meer opties binnen de 
nijverheden dan in Brugge, het ging overal om laagbetaald en laag gewaardeerd werk. 
Het belangrijkste verschil tussen Brugge en de andere steden is het belang van 
bordeelhouders, maar aangezien hun impact bij initiële prostitutie niet zo groot was, 
moet de impact hiervan gerelativeerd worden. De bordeelhouders hadden een grotere 
invloed op de verdere loopbaan van de prostituees dan op de oorzaken van prostitutie. 
Wel is het zo dat veel historici – onder andere door de beperkte rol van bordeelhouders 
– benadrukt hebben dat prostitutie onderdeel was van een makeshift economy en enkel 
beoefend werd om het inkomen aan te vullen. Voor Brugge heb ik het belang hiervan 
genuanceerd, maar dit verandert weinig aan de economische context die prostitutie 
bevorderde. Het gebrek aan arbeidsalternatieven is hoe dan ook een belangrijke 
verklaring voor prostitutie. De enige is het evenwel niet.  

Hoe belangrijk de contextfactoren ook waren, het is duidelijk dat zij op zich 
prostitutie niet verklaren. Waarom de ene vrouw in dezelfde omstandigheden wel en de 
andere niet in de prostitutie ging, was afhankelijk van meer individuele factoren zoals 
de voorgaande gebeurtenissen in een levensloop en de timing van deze gebeurtenissen. 

Voorgaande gebeurtenissen en timing 

Zoals ik al vermeldde werden meisjes die hun ouders verloren hadden vaker prostituee 
dan andere meisjes. Zij waren getekend door het verlies van een woonst, door armoede 
en zeker door het emotionele verlies. Bovendien was dit vooral zo wanneer ze hun 
ouders op jonge leeftijd verloren hadden. Zowel de gebeurtenis als de timing ervan 
waren dus belangrijke factoren in de levensloop van latere prostituees. Toch betekent 
dit niet dat we dit gegeven mogen veralgemenen. Het verlies van ouders was slechts één 
gebeurtenis in het voorgaande leven. Er waren erg veel wezen in de achttiende eeuw en 
de meerderheid ervan werd geen prostituee. Voor de latere prostituees was het verlies 
van de ouders slechts de eerste gebeurtenis in een rij van cumulatieve events. Het ging 
vooral om meisjes die niet alleen geen ouders meer hadden, maar ook andere personen 
misten waarbij ze terecht konden. 

Bovendien speelden de voorgaande gebeurtenissen niet voor alle vrouwen een even 
grote rol. Lang niet alle prostituees waren afkomstig uit gebroken gezinnen. Er was een 
ontzettend groot aantal vrouwen die bij hun ouders woonde op het moment dat ze voor 
de eerste keer seks verkochten en in het algemeen wijst het profiel van de bestudeerde 
prostituees vooral op hun “gewoonheid”. Net zoals het grootste deel van de Brugse 
bevolking waren ze arm en net zoals de meeste personen die in Brugge woonden, waren 
ze er geboren. Gezien de arbeidscontext is dit niet helemaal verwonderlijk. Of men nu 
wel of niet “anders” was, het verschafte geen benijdenswaardig werk. Er waren wel 
groepen die nog extra benadeeld waren op de stedelijke arbeidsmarkt – zoals 
plattelandsmeisjes die niet konden spellewerken – maar zij waren niet talrijk in Brugge 
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en belandden niet massaal in de prostitutie. Voor steden met meer gelukzoekers kan dit 
wel anders geweest zijn. 

In Brugge was het voorgaande leven dus een belangrijke, maar niet dé belangrijkste 
verklaringsfactor voor prostitutie. Als de persoonlijke achtergrond echter wél een 
oorzaak van prostitutie was, dan had het meteen ook een negatieve impact op de 
arbeidsrelaties en de leef- en werkomstandigheden. Weesmeisjes en migranten werkten 
veel vaker dan anderen in gesloten bordelen. Dit komt vooral doordat bordeelhouders 
specifiek op zoek gingen naar meisjes met dit profiel. De afwezigheid van ouders maakte 
het voor hen makkelijker om de meisjes naar hun hand te zetten. Het profiel van een 
vrouw bepaalde dus niet zozeer of ze in de commerciële sekssector aan de slag ging, 
maar wel haar plaats in de sector. Voor een groot deel komt dit door de invloed van 
andere personen op de levensloop.  

Verwante personen 

In prostitutiestudies over de achttiende eeuw krijgt het belang van andere personen 
over het algemeen weinig aandacht. Voor een deel heeft dit te maken met het lage 
aantal gesloten bordelen in veel steden, maar ook de rol van derden is weinig 
besproken. Mijn analyse toont nochtans aan dat derden een heel grote invloed hadden 
op de oorzaken van prostitutie, wellicht zelfs een grotere rol dan de persoonlijke 
achtergronden van de vrouwen. Naast bordeelhouders die meisjes met “kwetsbare” 
profielen probeerden te verleidden was vooral de rol van familie, vriendinnen en 
kennissen groot.  

Prostitutiefamilies vertegenwoordigden dan wel niet het leeuwendeel van de Brugse 
prostituees, meisjes die in prostitutiecontexten opgroeiden namen het vak wel als 
vanzelf over van hun moeder, tante of zus. Bovendien waren er ook vrouwen die zich 
prostitueerden om familieleden te ondersteunen. De bronnen lieten het niet toe om de 
grootteorde van dit gegeven in te schatten, maar dat het bestond is wel duidelijk. 
Familie kon evenwel ook een omgekeerde invloed hebben. De aanwezigheid van ouders 
en andere familieleden die gekant waren tegen prostitutie kan ervoor gezorgd hebben 
dat meisjes uit de job wegbleven of dat ze er snel weer mee stopten. De 
collocatieaanvragen van families wijzen duidelijk in deze richting.  

Vriendinnen, buurmeisjes en kennissen hadden bij de eerste keer misschien nog wel 
de grootste invloed. Ik heb eerder al gesteld dat veel Brugse meisjes door de nabijheid 
van prostitutie wel iemand kenden die in het vak zat. Veel meisjes werden eerder 
geïntroduceerd door iemand die ze al langer kenden dan door een vreemde 
bordeelhouder. Het is ook om deze reden dat lokale meisjes zo talrijk waren. Wie in de 
stad woonde, had een grotere kans om via anderen in het vak te rollen.  
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Agency 

De laatste factor die het menselijk handelen bepaalt en dus een verklaringsfactor is voor 
prostitutie is agency. Over het al dan niet bestaan van agency bij prostituees bestaat wel 
wat discussie, maar mijn onderzoek toont duidelijk aan dat dwang bij de start in de 
sector een erg kleine rol speelde. Om te verklaren waarom twee vrouwen in dezelfde 
omstandigheden, met dezelfde achtergrond en met dezelfde entourages andere 
beslissingen maakten is agency dan ook een onvermijdelijk concept. Toch betekent dit 
niet dat het in mijn onderzoek enkel aan bod kwam als het restconcept om de lege 
velden in een verklaring op te vullen. Ik heb in de loop van mijn proefschrift 
verschillende voorbeelden gegeven van vrouwen die verklaarden dat ze aangetrokken 
waren door het geld of de kleding en van vrouwen die ambities hadden om een goede 
“hoer” te worden. Bovendien heb ik ook voorbeelden gevonden van vrouwen die 
aanlokkelijke voorstellen weigerden omdat prostitutie hen met weerzin vervulde. 
Agency werkte dus van beide kanten en het bleef ook bestaan nadat vrouwen in de 
sector gestart waren. In de volgende paragraaf overloop ik de gevolgen van prostitutie.  

Na de start:  een voortdurende dynamiek 

Een laatste verdienste van mijn onderzoek is dat het niet alleen de aandacht vestigt op 
de complexe oorzaken van prostitutie, maar ook op de complexe gevolgen en de 
voortdurende dynamiek in de gang van het leven. De start als prostituee stond niet 
gelijk aan een ticket in de ene of andere richting. Het leven van prostituees en 
voormalige prostituees was zo divers als dat van andere vrouwen. De principes van de 
levensloopanalyse beïnvloedden dus niet alleen de oorzaken van prostitutie, maar ook 
de korte- en lange-termijn-gevolgen.   

De historische context had een grote invloed op de gevolgen. Aan de ene kant moeten 
de hogere verdiensten het dagelijkse leven van prostituees aangenamer of eenvoudiger 
gemaakt hebben. Aan de andere kant waren er zoveel risico’s verbonden aan de job dat 
het leven in z’n geheel niet zonder zorgen kan geweest zijn. Prostitutie was een 
gestigmatiseerde activiteit en het lijdt weinig twijfel dat prostituees voortdurend 
moesten opboksen tegen verwijten en veroordelingen. Ook de voortdurende dreiging 
van juridische vervolging, zwangerschappen en ziekten moet zwaar geweest zijn. 
Aangezien er nog geen adequate bescherming en behandeling voorhanden was tegen 
zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen liepen prostituees 
aanzienlijke risico’s. Zwangerschappen leidden tot onwettige kinderen en gevaarlijke 
abortuspogingen, en besmettingen met een venerische aandoening tot pijnlijke, 
onbehandelbare ziekten en soms zelfs tot de dood.  

De voorgaande gebeurtenissen bleven dus een invloed hebben op het verdere leven. 
Prostitutie bracht hoe dan ook gevolgen met zich mee en de risico’s waren groter voor 
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vrouwen die lang en vaak actief geweest waren. Regelmatige prostituees hadden een 
grotere kans om vervolgd te worden en om syfilis op te lopen dan 
gelegenheidsprostituees. Toch was het niet alleen de prostitutie zelf en de timing ervan 
die de gevolgen bepaalde, maar ook de arbeidsrelaties en de leef- en 
werkomstandigheden van de betrokken vrouwen. Vrouwen in gesloten bordelen liepen 
bijvoorbeeld het risico om verstrikt te raken in een schuldslavernijsysteem, maar 
zelfstandige prostituees werden makkelijker het mikpunt van de buren en ze konden 
geen beroep doen op de bescherming van een bordeelhouder.  

Andere personen bleven ook een grote rol spelen. Bordeelhouders hadden dan wel 
niet zo’n prominente rol bij de initiële start als prostituee, hun invloed op de verdere 
loopbaan was gigantisch. Ze verleidden straatprostituees en meisjes in 
soldatenbarakken en probeerden hen ervan te overtuigen om in andere steden aan de 
slag te gaan. Ze hadden dus een grote rol in de mobiliteit en mogelijke vervreemding 
van prostituees. Families konden prostituees dan weer doen opsluiten, maar hen ook 
blijven steunen, een job voor hen regelen en hen verzorgen als ze ziek werden. Ook een 
huwelijk en kinderen kunnen de herintegratie in de maatschappij bevorderd hebben of 
dit – indien het om een huwelijk met een bordeelhouder ging – quasi onmogelijk 
gemaakt hebben.  

Agency ten slotte bleef altijd een rol spelen. Het beïnvloedde de arbeidspositie, de 
houding ten aanzien van de schepenen en het volledige verdere leven. Het kwam 
bijvoorbeeld tot uiting in het weigeren van klanten, het niet ingaan op een voorstel van 
een bordeelhouder, de start als zelfstandige prostituee, de aanmelding in een bordeel of 
de smoezen en leugens bij het gerecht. Ook kwam het tot uiting bij het aangaan van een 
huwelijk, het verlaten van een echtgenoot of het opnemen van het spellewerkkussen en 
het (definitief) afsluiten van het prostitutiehoofdstuk.  

Tot slot  

Tot slot keer ik nog even terug naar de “dry gesusters” Macqué uit de algemene 
inleiding en de debatten over het slachtofferschap van de prostituees, hun agency en 
hun positie in de maatschappij. Waren de zussen slachtoffers of agents? Ze waren beide. 
Als spellewerksters moesten de zussen lange dagen kloppen en ze hadden als tiener hun 
vader verloren en waren dus geconfronteerd met een emotioneel en financieel verlies. 
Marie, de jongste zus, was bovendien in het vak gestapt omdat ze haar zussen volgde die 
reeds actief waren; en Rosa, de oudste, geraakte zwanger. Na enige tijd werkten de 
zussen onder de hoede van een bordeelmadam in een vreemde stad en Marie kwam al 
snel terecht in een ander huis, zonder haar zussen. Door toedoen van hun broer werden 
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de zussen vervolgd en veroordeeld tot zes jaar spinhuis, een straf die vooral Rosa zwaar 
viel want ze probeerde er zichzelf van het leven te beroven. Toch getuigt hun leven ook 
van agency. De meisjes kwamen uit een boekdrukkersfamilie en waren dus van vrij 
goede komaf. Hun vader was dan wel overleden, hun broer had de familiezaak 
overgenomen en zorgde voor hen. De zussen verklaarden bovendien dat ze met 
spellewerk “ruym” hun kost konden verdienen, ze waren zelfstandig de straat op 
getrokken en na een aantal jaar vrijwillig naar een bordeel in Oostende verhuisd. 
Bovendien waren ze toen hun broer hen “gered” had uit het bordeel en terug naar huis 
in Brugge had gebracht weggelopen en opnieuw naar Oostende vertrokken. Marie 
schrok er ook niet voor terug om zichzelf tegenover de schepenen als slachtoffer te 
profileren. Ze wees haar zussen aan als haar verleidsters en loog over hoe lang ze actief 
was.  

Was hun positie in de maatschappij beschadigd? Zonder twijfel. De zussen gaven zelf 
aan dat ze Brugge hadden willen verlaten omdat ze er een slechte reputatie hadden en 
hun broer had niet voor niks een collocatie aangevraagd. Toch betekent dit niet dat de 
rest van hun leven verloren was. Wat de zussen Macqué bovenal aantonen is dat 
(voormalige) prostituees met gelijkaardige achtergronden en trajecten, en gelijkaardige 
kansen en beperkingen, een heel ander leven tegemoet konden gaan. Rosa bleef in 
Brugge en verzeilde na haar vrijlating uit het spinhuis – ook al had ze in haar verhoor 
gezegd dat ze “nu eenen schrick ende eenen afkeer heeft van haer voorgaende leven” – 
wellicht opnieuw in de prostitutie. Ze kreeg nog twee onwettige kinderen en stierf op 
49-jarige leeftijd. Victoria hield haar belofte “dat sij in het toecommende haer noyt 
meer en soude prostitueren” wellicht wel. Ze trouwde twee keer, kreeg wettige 
kinderen en verhuisde met haar gezin naar Gent waar ze nog een lang leven tegemoet 
ging en pas overleed toen ze 86 jaar was. Marie ten slotte had geen beloften gemaakt. Ze 
verdween uit de bronnen en dus blijft haar levenseinde, net zoals dat van vele anderen, 
onbekend. 
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Bijlagen 

Zie de Dropbox 
https://www.dropbox.com/sh/rapbvezqydrk1an/AAAHTgUM2PXJS6oNcNjKiFwaa?dl=0 
voor de volgende bijlagen: 
 

1. Voorbeelden van de bronnen 
a) Informatieboeken 
b) Registers van instructies, verklaringen van getuigen 
c) Criminele vervolgen 
d) Tychten 
e) Verluydboeken 
f) Criminele informatiën 

2. Databank rechtszaken 
3. Databank levenslopen 
4. Lijst met rechtszaken 
5. Lijst met bordelen 
6. Lijst met prostitutietypes 
7. Lijst met profielen 
8. Lijst met familieprofielen 
9. Lijst met arbeidsrelaties per levensloop 
10. Lijst met gevolgen 
11. Lijst met huwelijken
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Samenvatting 

Dit proefschrift handelt over prostitutie in Brugge in de tweede helft van de achttiende 
eeuw (1750-1790) en vooral over de levenslopen van de vrouwen die erin werkzaam 
waren. Aan de basis van mijn onderzoek liggen twee onderzoeksvragen. De eerste peilt 
naar de kenmerken van prostitutie op lokaal niveau. Door prostitutie in een kleine 
Vlaamse stad als Brugge te vergelijken met prostitutie in de reeds goed bestudeerde 
grootsteden (Parijs, Amsterdam, Londen, Bristol en Nantes) ga ik na of de 
karakteristieken van commerciële seks verschilden naargelang de grootte van de stad. 
De tweede vraag focust op het individuele niveau: het gaat na wat de oorzaken en 
gevolgen van prostitutie waren in het leven van prostituees.  

Mijn proefschrift bestaat uit negen hoofdstukken verdeeld over drie grote delen. Het 
eerste deel bevat het theoretische kader. In de inleiding bespreek ik de omvangrijke 
historiografie met betrekking tot prostitutie en licht ik mijn onderzoeksvragen toe. 
Hoofdstuk 1 handelt over de gebruikte bronnenreeksen – voornamelijk de uitzonderlijk 
rijke Brugse procesdossiers en de demografische parochieregisters en registers van de 
burgerlijke stand – en licht de methode toe. Ik bespreek de samenstelling van de 
onderzoeksgroep, de aangelegde databanken en de grote meerwaarde van mijn 
onderzoek: de mixed methods aanpak (de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens). In Hoofdstuk 2 bespreek ik de Brugse context. Ik toon aan dat Brugge een 
kleine stad was die achterophinkte inzake stadsontwikkeling, al was de tweede helft van 
de achttiende eeuw wel een periode van relatieve bloei. Op andere vlakken was Brugge 
een vrij typische vroegmoderne stad: de sociale kloof was er groot, de arbeidsmarkt was 
gesegregeerd en de huwelijksmarkt kenmerkte zich door een surplus van vrouwen. 
Door de aanwezigheid van soldaten (en in mindere mate schippers) was de vraag naar 
commerciële seks er evenwel uitgesproken.     

Het tweede deel van mijn proefschrift bestaat uit een top-down analyse van de 
prostitutie in Brugge en is toegespitst op de eerste onderzoeksvraag. Dit betekent dat ik 
de kenmerken van prostitutie in dit deel belicht vanuit het perspectief van de overheid 
en de tijdgenoten. In Hoofdstuk 3 analyseer ik het prostitutiebeleid en toon ik aan dat 
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dit niet anders was in een kleine stad. Net als elders fluctueerde het Brugse beleid sterk. 
Terwijl prostitutie aanvankelijk weinig vervolgd werd, was de prosecutie aan het eind 
van de eeuw hoog. Toch betekent dit niet dat de houding ten aanzien van prostitutie 
veranderde. Het was en bleef een noodzakelijk kwaad. De overheid bewaakte vooral de 
grenzen van het toelaatbare: prostitutie moest achter gesloten deuren plaatsvinden en 
geen schandaal veroorzaken. Het was vooral de manier van controleren die zich 
aanpaste aan de wijzigende politiecapaciteit. De pakkans groeide aanzienlijk, maar het 
aantal streng gestraften bleef stabiel. Wel is het in het algemeen zo dat de bestraffing in 
de Zuidelijke Nederlanden relatief streng was. Een neveneffect van het beleid was dat 
vooral de prostituees aangepakt werden. De bordeelhouders die prostitutie 
binnenskamers hielden werden gespaard, een gegeven dat de organisatie van de sector 
aanzienlijk bepaalde. 

In Hoofdstuk 4 komen verschillende marktkenmerken aan bod zoals de omvang van 
commerciële seks, de geografie, de aard van de seksuele handelingen, de leeftijd van de 
prostituees en de aanwezige soorten prostitutie, maar de belangrijkste conclusie in dit 
hoofdstuk heeft betrekking op de organisatievorm van de sector. De Brugse 
prostitutiesector was – ondanks Brugge’s beperkte omvang – enorm professioneel 
georganiseerd: het merendeel van de prostituees werkte voltijds of erg regelmatig, de 
meeste prostitutie vond plaats in bordelen en het belang van interstedelijke 
prostitutienetwerken was groot. Veel prostituees woonden in een bordeel onder het 
waakzame oog van een bordeelhouder en trokken, via netwerken die door hun 
bordeelhouders georganiseerd waren, van stad tot stad.  

Het derde deel ten slotte is het meest uitgebreide van mijn proefschrift en beslaat de 
tweede onderzoeksvraag. In dit deel analyseer ik prostitutie vanuit het perspectief van 
de vrouwen die erin werkzaam waren. Het betreft dus een bottom-up benadering en 
meer bepaald een levensloopanalyse. Ik volg 302 prostituees doorheen hun volledige 
levensloop. Eerst breng ik in Hoofdstukken 5 en 6 hun profiel aan de vooravond van hun 
werk als prostituee in kaart. Ik toon aan dat veel prostituees op het eerste zicht 
voldeden aan het cliché van de “kwetsbare vrouw” – het waren vaak jonge en arme 
migranten – maar dat de verklaringen voor hun profiel dit niet doen. Zo was het aantal 
vreemde prostituees vooral hoog omdat prostituees erg mobiel waren. Prostitutie was 
dus eerder een oorzaak dan een gevolg van migratie. De familiale omstandigheden van 
de prostituees wijzen wel op een zekere kwetsbaarheid. Dit was althans zo voor een deel 
van de prostituees want naast weesmeisjes en dochters uit eenoudergezinnen waren er 
ook meisjes uit tweeoudergezinnen. Een belangrijke minderheid waren dan weer 
meisjes uit prostitutiefamilies waarin het vak van generatie op generatie doorgegeven 
werd. Ik toon dus aan dat het profiel van de prostituees gevarieerd was en dat er naast 
vrouwen die voldeden aan het stereotiepe plaatje ook vrouwen waren die dit allerminst 
deden. De belangrijkste oorzaken voor prostitutie waren het gebrek aan alternatieven 
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op de arbeidsmarkt en de familiale omstandigheden. Als groep verschilden de 
prostituees nauwelijks van andere vrouwen. 

Daarna belicht ik het scharniermoment in de levensloop van de bestudeerde 
vrouwen: de periode dat ze als prostituee werkten. Ik toon aan dat ook de 
arbeidsrelaties (Hoofdstuk 7) en de leef- en werkomstandigheden (Hoofdstuk 8) van de 
prostituees divers waren. Sommige vrouwen troffen het bijzonder slecht en leefden in 
slavernij, maar anderen slaagden er in om een uitzonderlijk niveau van zelfstandigheid 
te bereiken. Voor de meerderheid van de vrouwen gold echter geen van beide. Veel 
prostituees waren afhankelijk van anderen, maar niet compleet en hun arbeidspositie 
en de omstandigheden waarin ze leefden evolueerden doorheen hun loopbaan 
aanzienlijk. Meestal verdienden ze meer dan vrouwen in andere beroepen, maar daar 
stonden aanzienlijke risico’s tegenover: juridische vervolging, alcoholmisbruik, geweld, 
ongewenste zwangerschappen, venerische ziekten en sociale stigmatisering. In deze 
fase van hun levensloop waren prostituees dus wel degelijk anders dan andere vrouwen.  

Ten slotte ga ik na hoe het verdere leven van de voormalige prostituees liep en bekijk 
ik de gevolgen van hun prostitutieactiviteiten in de lange termijn. Ik toon aan dat de 
gevolgen van prostitutie bijzonder ernstig konden zijn. De bestraffing kon in de vorm 
van lange gevangenisstraffen erg streng uitvallen en de gezondheidsrisico’s ten gevolge 
van venerische aandoeningen waren heel groot. Prostituees stierven gemiddeld tien jaar 
vroeger dan andere vrouwen. Toch ondervonden niet alle vrouwen in de lange termijn 
veel hinder. Naast vrouwen die vroeg stierven, waren er ook die nog lang leefden. Veel 
voormalige prostituees gingen opnieuw in andere beroepen aan de slag, traden in het 
huwelijk en stichtten een gezin. Op prostitutie rustte een groot stigma, maar wie zich 
herpakte kreeg een tweede kans. De levens van de prostituees waren dus gevarieerd, 
complex en dynamisch. 
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Summary 

This thesis deals with prostitution in Bruges during the second half of the eighteenth 
century (1750-1790), and in particular, the lives of the women who worked as 
prostitutes. Two research questions lay at the heart of my research. The first concerns 
the characteristics of prostitution at the local level. By comparing prostitution in a small 
Flemish city such as Bruges with prostitution in the well-studied metropolises (Paris, 
Amsterdam, London, Bristol and Nantes) I will determine whether the characteristics of 
commercial sex differed according to the size of the city in which it took place. The 
second question focuses on the individual level by examining both the causes and 
consequences of prostitution in the lives of prostitutes. 

My thesis consists of nine chapters, divided over three parts. The first part covers the 
theoretical framework. In the Introduction, I discuss the extensive historiography 
regarding prostitution and my research questions. Chapter 1 deals with the primary 
source series employed – mainly the exceptionally rich Bruges case files, the 
demographic parish registers, and civil registers – and explains the methodology. I 
discuss the composition of the group targeted by my research, the databases created, 
and the particular value of my research: namely, my 'mixed methods' approach, 
combining quantitative and qualitative data. In Chapter 2, I discuss the Bruges context. I 
demonstrate that Bruges was a rather small city that lagged behind others in urban 
development, although the second half of the eighteenth century was a period of 
relative prosperity. Yet in other areas, Bruges was a fairly typical early modern city: the 
social divide was large, the labour market was segregated, and the marriage market was 
characterized by a surplus of women. However, due to the presence of soldiers – and to 
a lesser extent, sailors – there was a pronounced demand for commercial sex. 

The second part of my thesis centres on the first research question and consists of a top-
down analysis of prostitution in Bruges. In it, I highlight the characteristics of 
prostitution from the perspective of both the government and contemporaries. In 
Chapter 3, I analyse the policy making around prostitution and show that this was no 
different in Bruges than in a larger city. As elsewhere, Bruges' policies varied, and while 
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prostitution was not initially prosecuted, prosecutions had greatly increased by the end 
of the century. Yet this does not mean that attitudes towards prostitution changed. It 
was – and remained – a necessary evil. The city government mainly policed the 
boundaries of what was permissible: prostitution had to take place behind closed doors, 
and not be a source of scandal. Increasing policing capacity resulted in changes in how 
this was controlled, and while the chance of getting caught grew considerably, the 
number of those severely punished remained stable. It was generally the case in the 
Southern Netherlands, that prostitution was relatively strictly penalized, and a side 
effect of this trend was that prostitutes in particular were targeted by the authorities. 
The brothel keepers – who kept prostitution indoors and out of public view – were 
spared, a fact that significantly determined how the sector was organized. 

In Chapter 4, various market characteristics are discussed such as the extent of 
commercial sex, geographical factors, the nature of the sexual acts, the age of the 
prostitutes, and the types of prostitution present, but the most important conclusion in 
this chapter relates to the organization of the trade. The Bruges prostitution sector was 
– despite the city's limited size – extremely professionally organized: the majority of 
prostitutes worked full-time or rather regularly, most prostitution took place in 
brothels, and the inter-city prostitution networks were extremely important.  Many 
prostitutes lived in a brothel under the watchful eye of a brothel keeper and moved 
from town to town via networks organized by the brothel owners. 

The third part of my thesis is the most extensive and covers the second research 
question. In this part I analyse prostitution from the perspective of the women who 
worked in it. Therefore, it constitutes a bottom-up approach, and more particularly 
consists of complete life course analysis of prostitutes. In Chapters 5 and 6, I map their 
profiles just prior to their entering prostitution.  I show that while many prostitutes 
initially appear to conform to the "vulnerable women" cliché – they were often young, 
poor migrants – the underlying explanations are more complex. For example, the 
number of foreign prostitutes was particularly high because prostitutes were very 
mobile. Prostitution was therefore a cause rather than a consequence of migration. 
However, the prostitutes' family circumstances do indicate a certain degree of 
vulnerability – at least for some of them. In addition to orphaned girls and the 
daughters of single-parent families, there were also girls from two-parent households. 
Then too there was an important minority of girls who hailed from prostitution families 
in which the profession was practiced from generation to generation. Thus I show that 
the prostitutes' profiles varied and that in addition to women who met the stereotype, 
there were women who did not do so at all. The primary causes of prostitution were the 
lack of alternatives on the labour market and family circumstances. As a group, 
prostitutes did not differ greatly from other women. 
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Then I illustrate the turning point in the life course of the women studied: the period 
in which they worked as a prostitute. In Chapter 7, I show that the employment 
relationships of prostitutes were diverse, and in Chapter 8 I demonstrate that their 
living and working conditions also varied. Some women had particularly bad 
experiences and lived in slavery, but others managed to achieve an exceptional level of 
independence. However, neither of these two extremes applied to the majority of the 
women. Many prostitutes were partially dependent upon others and their employment 
and the circumstances in which they lived evolved considerably throughout their 
careers. Generally, they earned more than women in other professions, but there were 
significant risks: legal prosecution, alcohol abuse, violence, unwanted pregnancies, 
venereal diseases, and social stigmatization. In this phase of their lives, prostitutes did 
indeed differ from other women. 

Finally, I examine the later life course of former prostitutes and the long-term 
consequences of prostitution. I show that the effects of their profession could be quite 
serious. The legal penalties could be very severe, with a chance of long prison sentences. 
Then too, the health risks resulting from venereal diseases were very high. On average, 
prostitutes died ten years earlier than other women. Nevertheless, not all women 
experienced a great deal of long-term discomfort. Alongside those who died early, were 
those who lived long lives. Many former prostitutes went to work in other professions, 
got married, and started a family. So while there was immense stigma associated with 
prostitution, it was still possible to get a second chance. The lives of prostitutes were 
varied, complex, and dynamic. 
 


