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Activiteit: Lezing ‘Dagelijks leven in ‘ontugt’’ door dr. Jos Wassink 

Wanneer: Maandag 6 september om 19:30 uur 

Waar: Paterskerk, Biest 43, 6001 AP Weert 
 

 

 

 

Weert, 19 augustus 2021 

 

Aan de dames en heren van de kring Weert van het LGOG 

 

Geachte dames en heren, 

 

Het dagelijkse leven komt door de toegenomen vaccinaties tegen COVID 19 en de versoepeling 

van de maatregelen weer langzaam op een normaal niveau. Wij vinden het nu verantwoord om 

onze avonden met interessante lezingen weer op te pakken. We wijken daarvoor uit naar de 

Paterskerk - een historische plek waar de voormalige Aldenborgh ooit stond - aan de Biest 43a te 

Weert. In deze ruime locatie kunnen we rekening houden met de overheidsmaatregelen waaronder 

de 1,5 meter richtlijn.  

 

De aanleiding voor de lezing van 6 september 2021 

 

Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar Aan het werk!. Prostitutie wordt vaak als 

het oudste beroep van de wereld geduid. Op maandagavond 6 september aanstaande komt dr. Jos 

Wassink, oud-secretaris van LGOG kring Weert/Aldenborgh, een lezing voor ons houden over 

prostitutie in de jaren 1629-1795  in ’s-Hertogenbosch. Na de verovering van ’s-Hertogenbosch 

door Frederik Hendrik in 1629 bleef in die stad een flink garnizoen van het Staatse leger achter. 

De inkwartiering van de duizenden militairen gedurende de hele Staatse periode, tot 1795, had een 

grote impact op de stad.   

 

Aanleiding voor die lezing is een boek dat Jos Wassink over die periode heeft geschreven. Wassink 

ging een jaar of zes geleden met pensioen. Hij kon het echter niet laten om zich te blijven verdiepen 

in historische onderwerpen. Hij was in het bijzonder geïnteresseerd in de onderdrukking van 

katholieken in de tijd van de protestantse overheersing in ‘s-Hertogenbosch, de stad waar hij in het 
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verleden in het rijksarchief  werkzaam was geweest. Zijn belangstelling ging uit naar de 

rechtspraak. Wassink kwam bij zijn onderzoek zeker 250 strafdossiers van hoeren tegen in de 

Bossche archieven. Dat onderzoek resulteerde in een boek met de titel:  Dagelijks leven in ‘ontugt’. 

Prostitutie in de vestingstad ’s-Hertogenbosch 1629-1795. Dat boek wordt op 1 september 

aanstaande aangeboden aan burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch. 

 

De inhoud van de lezing 

 

s` Hertogenbosch was in die tijd een garnizoensstad. Gemiddeld waren er wel drieduizend 

militairen in de stad met uitschieters naar tienduizend. Dat was een interessant “werkgebied” voor 

arme meisjes en vrouwen. Jonge en vaak buitenlandse meisjes vanaf een jaar of zestien verkochten 

hun lichaam voor geld. Tegenwoordig spreken we van sekswerkers maar de gangbare benaming 

was ‘hoer’. De vrouwen en meisjes kwamen zelden uit de stad zelf. De hoeren die er werkten, 

kwamen vaak uit Duitsland en zelfs uit Schotland. Ook arme vrouwen uit de regio Weert die werk 

zochten in andere streken, bleven soms in ’s-Hertogenbosch hangen en verzeilden in de prostitutie. 

Het protestantse ’s-Hertogenbosch was tussen 1629 en 1795 vergeven van bordelen en tippelende 

hoeren.  

 

De legerleiding vreesde in die tijd de besmettelijke geslachtsziekte syfilis. Om die ziekte in toom 

te houden werden af en toe razzia’s gehouden. Dan werden hoeren opgepakt en de stad uitgestuurd. 

Daarna begon het circus weer van voren af aan, met nieuwe of rondreizende meisjes die zo een 

inkomen probeerden te verdienen. Vaak reisden zij van stad naar stad waar militairen gelegerd 

waren die wilden betalen voor seks. Als er hoeren werden opgepakt, werden er nogal eens 

processen-verbaal opgemaakt. Uit die dossiers kon Wassink heel veel boeiende verhalen putten. 

Zo bleek dat hoeren zich niet alleen met geld lieten betalen maar ook in natura. In één geval werd 

voor seks een vis betaald. Dat was een schol. De helft van die schol moest de hoer afstaan aan de 

hoerenmadam. Het was voor arme vrouwen vaak een kwestie van overleven. Ook hadden ze 

dikwijls een netwerk in de laagste klassen. Ze stalen regelmatig en via het criminele circuit 

probeerden ze de gestolen spullen te verkopen. Allemaal om te overleven. 

 

Eenmaal opgepakt kon het gebeuren dat de hoeren werden verbannen uit de stad. Op een soort 

vuilniswagen, die nog stonk naar mest, werden ze dan over de Markt richting Vughterpoort gereden 

en de stad uitgejaagd. Of ze werden in een houten huik te kijk gezet op de Markt. Dat was voor hen 

een grote schande. Een soort ‘pek-en-veren-vernedering’. In 1787 was er de patriottenstrijd van 

revolutionairen. De armste soldaten in ’s-Hertogen-bosch kwamen in opstand. Zij kregen daarbij 

hulp van hoeren onder aanvoering van Schele Trui, bordeelhoudster Geertrui Stengers. Ze sloegen 

toen bij haast een kwart van de woningen in Den Bosch de ramen in en plunderden bij rijke burgers 

alles wat ze te pakken konden krijgen. 

 

De lezing 

 

Dr. Jos Wassink heeft zich bereid verklaard om speciaal voor ons een lezing te houden over dit 

onderwerp. In de lezing komen talrijke aspecten van de prostitutie in ‘s-Hertogenbosch aan bod. 

Gedetailleerd wordt ingegaan op de organisatie van het prostitutiewezen. De maatschappelijke 

achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren, wordt belicht. Er wordt aandacht besteed 

aan de exploitatie van hoerenhuizen, het werven van personeel en klanten en de hoogte van het 

hoerenloon. U krijgt tijdens de lezing een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen. Een aantal 

vrouwen wordt op de voet gevolgd. Ook wordt duidelijk dat in die tijd voor een groot deel van de 

Bossche bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met 

prostitutie. 
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Nogal wat hoeren waren gewezen naaisters. Deze vrouw is een toonbeeld van deugdzaamheid en 

is niet gediend van het geld dat de man haar aanbiedt. Judith Leyster schilderde haar in 1631. 

(Collectie Mauritshuis, Den Haag, inv. nr. 564.) 

 

De spreker 

 

Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis. Na zijn examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt 

bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert. In 2004 is hij 

gepromoveerd. Zijn proefschrift heeft betrekking op Weert en draagt de titel Van stad en buitenie. 

Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795. Hij is ook docent bij de 

succesvolle cursus Weerterlogie. 

 

Coronamaatregelen 

 

Voor de veiligheid van u en uw medebezoekers vragen wij uw aandacht voor het volgende voor de 

lezing van 6 september aanstaande: 

 

• respecteer de anderhalve meter afstand; 

• beperk uw verplaatsingen binnen de ruimte tot het gaan naar en van een zitplaats of het 

toilet; 

• kom niet naar de lezing indien u ziek, koortsachtig, snotterig of verkouden bent. 

  

Wij hopen dat deze lezing een begin vormt van de herstart van onze activiteiten. Zodra dat aan de 

orde is, zullen wij u berichten.  
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Wij hopen u na een lange periode van gedwongen inactiviteit in goede gezondheid op 6 september 

aanstaande in de Paterskerk te mogen begroeten.  

 

Namens het bestuur van de Kring Weert van het LGOG, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                             Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                  Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


