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De hoererij in kaart gebracht
 

I{cgistratie 
",apoleon had zelf een grate hekel aan prostituees. Hij eiste dat ze uit 
</,. buurt bleven van zijn paleis De afstand tussen de bordelen en de ko
IlIlildijke gebouwen moest minimaal honderd passen bedragen. 
lijn belangrijkste maatregel was echter het invoeren van de Code Na
JI"lcon, de bundeling van de wetten die de regimes van na de revolutie 
Illldden voorbereid. 
I , II cffectieve bestrijding van geslachtsziekten Yond men wenselijk om
,loll de syfilis door de slechte hygienische omstandigheden epidemisch 
1,1'11 worden. Maar meer nog was men bezorgd voor de gezinshoofden 
,II,' op grate schaal gebruik maakten van de diensten van hoeren. Zij in
h"'II'erden namelijk de andere gezinsleden. Men vreesde degeneratie 
1.111	 het nageslacht. 

II I aIleen het familiegeslacht, maar ook de natie, moest in haar geheel 
,I ,'rk blijven. Later werd volk een biologisch begrip. De 'wetenschappe

1111((" rassentheorieen werden dan oak in de 19de eeuw ontwikkeld. 
II" IIlVoering van de registratie van prostituees was van cruciaal be
11I11g' voor de volksgezondheid Aile hoeren k wamen met naam en toe
II Idl11 in de politieregisters te staan Dit maakte de situatie overzichte
lid, I)e hoeveelheid prostituees kon centraal, vanuit een politiebureau 

\ IIJ'( len gereguleerd. Het was niet langer nodig om hen bijeen te drijven 
11111 l<oppen te tellen. 
II" ('ode Napoleon werd in 1802 ingevoerd. Iedere vrouw die als 'hoer' 
·..... Iilpt werd of zich vrijwillig meldde, moest haar persoonlijke gege
1'11:. lJij de prefectuur deponeren. Ze was verplicht op te geven waar ze 

1\ 11Ilildc, wie haar ouders waren, hoeveel broers en zusters ze had en 
11" 1111' ziekten ze ooit had gehad. In ruii daarvoor kreeg ze de gele 
11,1111'1, een 'vergunning' om zich te prostitueren. Op gezette tijden 
IIIIII's[cn hoeren zich melden bij het politiebureau om te tonen dat zij 

I' II rcgelmatig door een arts lieten controleren 
IIII "ystcem voerde men ook in andere landen door. De Nederlandse 
II,,, 'n'n Juegen een roze kaart waarmee ze zich eens per week bij de po
1lllI',hirurgijn moesten vervoegen. Bleek een prostituee ziek, dan kreeg 

.. 1 "11 witte kaart waarap de precieze aard van haar kwaal vermeld 
,I,,"t! Hot betekende dat ze in een 'verbeterhuis' werd opgesloten_ De 
I" H' 1""leigenaren verleenden aan die maatregelen hun medewerking, 
t1l1dlLi de strikte naleving van de regels het voortbestaan van het bor

01",,1 \'crzcl<erde. 
II l'lillll<rijk was men inmiddels voortgegaan met het verscherpt toe

I' III op het bordeellevcn In 1804 pleitte een zekere Dubois ervoor ex
II" :Iilildacht. aan de registratie van de 'bacchanaleuses' te besteden. 
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Dit waren de meisjes die samen met dieven in de bordelen woonden. 
Het idee van Dubois werd overgenomen zodat de overheid steeds meer 
greep kreeg op de onderwereld Het gevolg was dat de hoeren in de bor
delen werden opgesloten. 
De autoriteiten stelden ook regels op voor de gang van zaken in de bor
delen. Zo mochten twee meisjes niet samen in een bed slapen; dat zou 
'gevaarlijke' lesbische praktijken in de hand werken. Het was dochters 
verboden in hetzelfde bordeel als hun moeder te werken. Getrouwde 
vrouwen liet men aileen toe als ze een schriftelijke toestemming van 
haar man kon overleggen. Zieke meisjes dienden uit het bordeel verwij· 
derd te worden. Om verwarring te voorkomen moesten de gevels van 
bordelen duidelijk te onderscheiden zijn van die van cafes. 
Het lukte echter niet de hoeren volledig van de straat te weren. Daarom 
besloot het stadsbestuur van Parijs in 1829 dat de bordeelmeisjes voor 
het ontsteken van de lantaarns thuis behoorden te zijn. 
In J830 vaardigde men een verordening uit die het gedrag van de meis
jes op straat moest verbeteren. Ze mochten niet in groepjes bij elkaar 
staan. Het werd hun verboden mannen aan te spreken die in gezel
schap van vrouw en kind waren. Bovendien was het hun niet toe
gestaan zich op bepaalde plaatsen te bevinden, zoals het Palais Royal, 
parken en donkere plekken. 

Verwetenschappelijking van het prostitutieprobleem 
Behalve verkuising en disciplinering van Frankrijk en omstreken had 
het optreden van Napoleon nog een ander effect: hij maakte een 'weten· 
schappelijke' aanpak van het prostitutieprobleem mogelijk. Door de re
gistratie waren aile mogelijke gegevens over prostituees beschikbaar. 
Een wetenschapper die een sLudie van hoeren wilde maken, hoefde zich 
maar bij de politie te melden en om medewerking te vragen. De eersLe 
die dat deed, was Parent-Duchatelet, een arts. Hij zag prostitutie voor
namelijk als medisch probleem en pleitte daarom voor een wetenschap
pelijke samenwerking tussen artsen en zedenpolitie. 
In 1836 verscheen de eerste druk van zijn 'medisch-sociale' studie: De la 
Prostitution de la Ville de Paris, consideree sous le rapport de l'hygieneII 
publique, de la morale et de l'administration (Over de prosLitutie in Pa
rijs, beschouwd met betrekking tot volksgezondheid, zedelijkheid en11 

I' 
I! 

!tl 
-~~i!t" 
'~_ 7'-.. ,.-,.-

Parent-Duchalelet. de Newton van d~ prOSlilulie 
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ilesLuurl. De titel geeft al aan dat hij een Lolaall)('I'ld Villl iii' 11I'()~:11i11iJ(' 

'vllreld wil samenstellen. 
lId voorwoord van de tweede druk vermeldt dal Parell!. I )lIcllail'll'l ('('II 
Illiddeimatig arts was. Indien hij dit werk niet geschrcvcn had, was ilij 
\'oor de wetenschap totaal verloren gegaan. 
Ilij kwam op het idee om een studie over het prostilutieproblcl'1ll Il' 
',('Ilrijven toen hij constateerde dat vrijwel aile rioolwerkers vall I'arij.-; 
.Iii n syfilis leden. Aanvankelijk zocht hij de besmettingshaard in de rio 
1"11 zelf. Toen hij die niet kon vinden, legde hij de oorzaak bij heL vccl
\ IIldig bezoek van de arbeiders aan prostituees. 
\lanmoedig besloot hij dit probleem aan te pakken. Zo hoople hij de 
Ilrostituees te redden die nog niet geheel geperverteerd waren. Daarloc 
1111 rn hij contact op met een politieman die liever onbekend wenslo I.e 
illijven. Bovendien verkreeg hij steun van de regering die het toejuichto 
,Int het registratiesysteem medisch werd onderbouwd. 
IIo:halve de politieregisters had hij nog hd werk van de Directoire tot 

ilIl beschikking. De andere gegevens over hoeren Yond hij onbetrouw
I/lar omdat daarin geen onderscheid werd gemaakt tussen profcssio
11,ll' hoeren en 'gewone' losbandige vrouwen. 
'1lllutieus ordende en rangschikte hij zijn informatiemateriaal. Hij 
IllI'rkte op dat de migratie van het platteland naar de steden een groto 
1111 speelde in de toename van de prostitutie. Weliswaar legde hij do 
," ,,"/,aak daarvan bij de armoede maar kon toch niet nalaten te zoggon 

i111. 

het contact met kapitaal een funestc invloed heeft op verdorven vrOUW('1l 
met een voorkcur voor uitcrlijk verloon. 1 

II" rombinatie van een objectieve instelling en morele oordelen komI. 
\ ,!lwr bij hem voor. De oorzaak van prostitutie ligt volgens hem in 
If'('hte economische omstandigheden. Maar daarna spreekt hij zich
I II' legen wanneer hij stelt dat luiheid de doorslaggevende reden is om 

Afkomst van Parijse hoeren vol
gens Parent·Duchatelel. De mees
ten kwamen uit het zuiden 

\1\:\ 



de baan op te gaan.
 
De andere oorzaken zijn volgens hem: chaotisch leven, hang naar gla·
 
mour, in-de·steek-gelaten-zijn-door-minnaars, slecht gezelschap en
 
wangedrag van de ouders. Overigens is deze litanie nog steeds in
 
zwang.
 
Het contact met hoeren brengt hem echter van zijn apropos:
 

Ais Ie niet op hun ruwheid let. LOU Ie dcnken dat. prostituees gewoon een be· 
roep uitoefenCI1 

am die reden ondervraagt hij prostituees in de gevangenis wanneer ze 
zich be roeI'd voelen en berouwvol tonen. Voorts somt hij een aantal 
kenmerken op van hun karakter: dom, sentimenteel, bijgelovig en 
wispelturig. Ze zijn niet in staat zich op een vaste plaats te vestigen. In 
het openbaar kunnen ze zich evenwel fatsoenlijk gedragen. Prostituees 
verzorgen zich slecht, spelen graag kaart en drinken uitzonderlijk vee! 
Daartoe zijn ze min of meer genoodzaakt; deden ze dat niet dan zou 
een klant kunnen denken dat ze ziek zijn. ParenL-Duchatelet ziet hen 
als een aparte bevolkingsgroep met eigen zeden en gebruiken. 
Als deze meisjes in het leven stappen zijn ze seksueel oververhit maar 
alras slaat dat om in frigiditeit of seksuele voorkeur voor het eigen 
geslacht. Tribadie, een vorm van lesbisch gedrag waarbij een van de 
vrouwen voor man speelt, komt bij hen veel voor. Deze perversie ont· 
staat volgens ParenL-Duchatelet door luiheid en vraatzuchL De triba
des onderhouden stiekem contact met elkaar. Zij verzinnen allerlei 
trucs om bij elkaiH Le kunnen zijn: ze simuleren ziekte om bij elkaar te 

I 
I 
) 

IJ 
I' 

I 
I: 

I 
Corpulenle bordeelmeisjes 
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Illugcn Jiggen of maken littekens die op zweren lijl\I'11 I l,' '" \'1\\\"\1 !III 

Idlll aan die 'afwijking' doen, koesteren er een grat.c IIII/lill I'li/ll' \""! 

Illj onderscheidt verscheidene typen hoeren die ell\ilar 'lilli, llillf' 1," 
'"lIlcurreren, Het diepst gezonken zijn de marcheuses; :t,ij l/l(wl"'; 'lit II 

Wi' vrouwen ronselen. Dan volgen de soldatenmeisjes die 1'1'11 1"'/1/11," 

I,,,nde lelijkheid hebben. Barrieres zijn hoeren zonder vaslc WOO" I Ii 
\l'rblijfplaats. De pierreuses, terreinvrouwen, zijn in de ogen val I del" 
r1llkter te lelijk om het volle daglicht te verdragen. Zij werken del.Jl oo!i 
II\lCcstal in het donker. Bovendien helpen zij pederasten aan kleinlC jon 
I!l'ljes. Tot de prostituees van het laagste allooi rekent hij tevens de dlC' 
\;l'nmeisjes die in bendes leven. Naast de straat- en bordeelhoeren zijn 

1'1' ook meisjes die zelfstandig werken en niet in de politieregist ers staan 
,,'rmeld Ten tijde van Parent-Duchatelet nam die vrije prostitutie de 
\ rremdste vormen aan. Hijzelf vermeldt het niet maar er was toen een 
Ilordeel dat heel handig gebruik maakte van het aanzien van de medi
'iche stand De vrouwen in het bordeel gaven zich voor tandartsen uit. 
II un klan ten arriveerden dan ook nooit zonder een deerniswekkend 
\l'rband om de kaken.2 

1)(; bordeelmeisjes en courtisanes zijn volgens Parent-Duchatelet zeer 
l'iegant en meestal behept meL een indrukwekkend achterwerk Helaas 

lin ze voor de rest Le dik, wat wordt veroorzaakt doordat ze veelvuldlg 
Wi\rme baden nemen Hij haast zich eraan toe te voegen dat ze waar

',('hijnJijk ook te veel eten
 
",cn enkele keer rekent hij ondubbelzinnig af met de larie die zijn colle·
 
I_\a's over prostituees neerschrijven. Zo ontkent hij dat de zware stem 
van een hoer veroorzaakl wordt door een seksuele afwijking. Hij wijt 
hun schorheid aan het drankgebruik en het dragen van decolletes An· 
ucre artsen dachten dat de geslachtsdelen van prostituees in de loop 
\'Cw hun carriere zouden veranderen: de clitoris bil voorbeeld zou gro· 
II~r worden. Zijn onderzoekingen weerleggen dat. En er is niets aan de 
iland met hun vruchtbaarheid. In die tijd dacht men dat het mengsel 
van zaad van vele mannen sLeriliteit veroorzaakte. 
Tot slot stelt hij nog enkele eisen aan de borde len Hij bedingt dat iede
Ie prostituee een eigen kamertje krijgt. De ingang van een bordeel 
moest geheim blijven en contact met buren was ongewensL. Huizen van 
ontucht mochten niet te dicht bij openbare gebouwen staan. 
i\an de politie liet hij de taak de prostitutie uit winkels te weren Daar· 
rnee konden wantoestanden zoals die in het Palais Royal heersten, wor
den voorkomen. Hotels waren volgens hem niet geschikt voor prostitu
lie
 
Het werk van Parent·Duchatelet was een Europees succes. In vele Ian·
 
den yond hij navolging. Daar hielden de artsen eveneens een pleidooi
 
voor regulatie van prostitutie. De aanpak van de 'middelmatige arts'
 
was tot in de 20ste eeuw toonaangevend voor de wetenschappelijke be

nadering van het hoerendom.
 
De artsen in andere landen probeerden hun regering te overtuigen van
 
de noodzaak van reglementering. De voorwaarde daarvoor, een reo
 
gistratiernachine, had men reeds uit Frankrijk ge'importeerd
 

II 
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Schotland en Pruisen 
De Schotse epigoon van Parent-Duchatelet was William Tait. Hij 
schreef in 1840: MagdaLenism, an Inquiry into the Extent, the Causes, 
and Consequenms of Prostitution in Edinburgh (Magdalenisme, een on
derzoek naar de omvang, de oorzaken, en gevolgen van prostitutie in 
Edinburghl. Tait was als arts werkzaam in het Lock Hospital, het 
hoerenhospitaal- annex-gevangenis, in Edinburgh, dat in 1835 gesticht 
was. 
De naam Lock Hospital stamt uit de tijd van Hendrik v r II Hij had spe 
ciale ziekenhuizen laten bouwen voor lepralijders. In een daarvan, het 
Lock, behandelde men uitsluitend venerische ziekten. Naderhand wer
den aile ziekenhuizen voor geslachtsziekten Lock Hospitals genoemd. 
Tait had, omdat hij als arts in zo'n ziekenhuis werkte, onmiddellijke toe
gang tot prostituees. Uit zijn observaties concludeerde hij dat er twee 
soorten oorzaken van prostitutie waren natuurlijke en toevallige. De 
laatste: moedwillige verlating, slecht gezelschap en verleiding, waren 
oorzaken van buitenaf. Tot de eerste groep rekende hij: losbandig ge
drag, ijdelheid, zucht naar uiterlijk vertoon, oneerlijkheid, bezitsdrang 
en luiheid. Deze had hij van andere auteurs overgenomen maar hij 
voegde er een aan toe die blijkbaar aileen bij Schotse dames voor
kwam: prikkelbaar gemoed 
Schotland had nog meer eigen hoerenfolklore. De pooiers die de mei
den in de bordelen bezochten, kwamen altijd als monnik verkleed. Een 
monnikskap verborg hun gezicht. Daarom hadden ze de bijnaam cow
Lies (Cowl is monnikskap.l 
Niet aIleen de pooiers bleven anoniem; hoeren en klanten waren 
meestal ook gemaskerd. Niemand verwachtte van hen dat ze hun iden
titeit prijsgaven. Dat stelde getrouwde vrouwen in staat in hoerenver
momming minnaars uit te zoeken. Het was voor hen namelijk onmoge
lijk een buitenechtelijke relatie met een man van hun eigen klasse te on
derhouden De sociale controle in het betrekkelijk kleine Edinburgh 
was daarvoor te groot. 
De meeste prostituees waren echter ongetrouwde arbeidsters. Zij kon
den niet rondkomen van het hongerloontje dat ze met het 'nette' werk 
verdienden En vele dienstbodes werkten als hoer. Ze ontvingen zelfs 
hun klan ten in het huis van hun werkgevers zonder dat die ervan af 
wisten Vooral studenten vonden het een aantrekkelijke gang van za
ken; ze kregen daarmee toegang tot de provisiekast 
Door al die listen en verkleedpartijen was de wens van Tait, de prostitu
tie te reguleren, moeilijk te realiseren. De clandestiene hoeren bleven 
ongrijpbaar voor de overheid 
Een andere navolger van Parent-Duchatelet was de Duitser Lippert. Hij 
bracht de Hamburgse prostituees in kaart. In 1848 verscheen De Prosti
tw?e in Hamburg. Hij verwoordde zijn kennis van zaken als voigt: 

Door het dagelijks uitoefenen van hun beroep gedurende een aantal jaren 
gaan hun ogen rollen en krijgen ze een doordringende blik. De ogen steken 
uit door de voortdurende inspanning van de oogspieren bij het spieden 
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naar klanten. Bij velen zijn de kauworganen sterl( ontwil(kcld. cll' Ill(liltl i', 
door de voortdurende eet· en kusbeweging opvallend groot 

, ,0 verschenen er talloze boeken over prostituees waarvan dat van Wil· 
1/,1111 Acton het meest opvallende was. Zijn werk bracht een aardver
.f Iluiving teweeg in de Engelse aanpak van prostitutie. 

";Hgeland 
11/'[, boek van William Acton, Prostitution, was de aanleiding voor de 
Il'glementering van prostitutie in Engeland. Aanvankelijk waren de En
j ,I 'Isen daar geen voorstander van. De intellectuele top wilde het ingrij
J lI'n van de overheid in prive-aangelegenheden beperken. Acton was de 
"lll'zaak van het tegenovergestelde. 
.\Is arts hield Acton zich voornamelijk bezig met de bestri]ding van de 
"I'slachtsziekten Daarvoor had hij in Frankrijk een opleiding bij Ri
, Ill'd genoten. Deze Fransman had voor het eerst gonorroea onder
·.f heiden van syfilis. Voordien had men weinig aandacht aan de ziekte 
I.',fschonken Men zag het als een gevolg van te vee I asperges of oesters 
I len. Dat die ziekte zo vaak bij hoeren voorkwam, wijtte men aan hun 
II"cractieve geslachtsklieren RicoI'd bracht verandering in de on vel'
, '. hilligheid ten aanzien van gonorroea. 
l)c eerste druk van het werk van Acton verscheen in 1857 Daarin hield 
llil een vurig pleidooi voor regulering om het aantal slachtoffers van 
l'.,:slachtsziekten te beperken. Tevens wilde hij de werkomstandighe
11.;0 van hoeren verbeteren door een einde te maken aan de macht van 
1llll'deelhouders. En hij Yond dat de meisjes op straat meer met rust 
llloesten worden gelaten. Tippelen stond hij toe mits de vrouwen niet 
Ilinderlijk samenschoolden. Willekeurige arrestatie was symptoom
h"strijding; er moesten in de gezondheidszorg meer voorzieningen voor 
IltJeren komen. Een systematisch beleid was een vereiste. 

J)e CD-Acts 
Ilij meende zo'n aanpak te kunnen realiseren door de CD-Acts uit te 
1>rciden. Deze wet ten stelden het hebben van een besmettelijke ziekte 
sLralbaar. 'Besmettelijke ziekte' was een eufemisme voor geslachtsziek
Iu Een 'besmet' persoon was gedwongen zich in een ziekenhuis te laten 
ll~:handelen In de praktijk betekende zo'n opname echter gevangen
schap daar de afdelingen voor geslachtsziekten als cachot fungeerden. 
III feite maakten de geslachtsziekten slechts een klein percentage uit 
van de infectieziekten die Engeland teisterden; in 18652,5 procent. Bo
vendien hadden de syfilis en de gonorroea toen nog zelden een dodelij
lw af1oop; de andere ziekten, zoals cholera, weI. De verklaring voor die 
obsederende angst ligt voor de hand: geslachtsziekten hebben met sek
~ualiteit te maken. 
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Vooral onder soldaten kwamen geslachtsziekten veel voor. En daar·
 
door zou het imperium in gevaar kunnen komen; een ziek leger kon het
 
land immers niet afdoende verdedigen
 
Admiraal Hawker beschrijft in een brief de wanorde in heL leger:
 

Laten zii die nog nooi! een oorlogsschip hebben gezien, 7.ich een gmt.e.lage 
kamer voorstellen met ongeveer 500 manncn en 300 or 400 \TOUWen van het. 
laagst.e allooi die aldaar opgeslotcn. zich aan aile mogelijke vormen van 
ont.uchl overgeven die de menselijke geest. kan bevallen, en dan zien zij he! 
dek van cen oorlogsschip op de avond van hel aanleggen in de haven' 

Geschrokken door deze verhalen vaardigdc het parlement in 1864 de 
eerste CD-Act uit voor de garnizoensplaatsen. Een hooggeplaatste Ie
gerarts, Balfour, was ertegen Hij vreesde dat een regelmatige inspectie 
het zelfrespect van de mannen zou aantasten. Daarom l,wamen aIleen 
de legerhoeren voor medisch onderzoek in aanmerking. Kennelijk be· 
zaten zij geen zelfrespect. Het argument van Balfour was doorslagge
vend; in de latere formulering van de CD·Acts werden aileen vrouws· 
pcrsonen aangepakt. 
De eerste CD-Act passeerde in juli 1864 heL parlement en trad in okto· 
ber in werking. Hoewel Acton redelijl\ tevreden was met de toepassing 
in het leger, pleitte hij in de latere drukken van zijn boek voor uitbrei
ding van de wet naar de burgerbevolking. In 1866 krijgen de wetLen in
derdaad een grater bereik. Artikel 15 van de nieuwc lezing luidt: 

Als de inspecteur van polit.ie goede reden heert le 1'olo\'en dat een vrouw 
binnen de grenLen vein hel terrein waarop de wet. van loepassing is, Lich 
<\Is een pr·ost.il~Jee gedraagl. or als 7.e in cen liidsbest.ek van veenicn dagen 
een plaats heef!. beLocht waar proslituces samcn!wlllen. dan mag de in 
specleur de vrouw oppaldlen. 

Van de wapenbroeders verschoof de aandacht naar de vrouwen die 
van prostitutie werden verdacht. Bovendien was door dit artikel iedere 
vrouw die met hoeren omging 'besmet' 
In artikel 16 van diezelfde wet staat dat politie en artsen een vrouw kon
den dwingen medisch onderzoek Le ondergaan Ook zij die een besmet
ting hadden weten te voorkomen, konden een gedwongen behandeling 
niet ontlopen. 
Artikel20: Blijkt een vrouwspersoon een gesiachtsziekte te hebben, dan 
moet ze maximaal drie maanden gedetineerd worden. Weigert ze, danI krijgt ze drie maanden dwangarbeid (artikel 28)

I' Artikel 31 Als ze ziek uit het ziekenhuis ontslagen wordt en deson

danks de prostitutie ingaat, dan moet de vrouw weer vier maanden
 
naar het ziekenhuis.
 
In die tijd kwamen er steeds meer Lock Hospitals bij in Glasgow in
 
1805, Newcastle 1813, Manchester 1829, Liverpool 1834, Leeds 1842,
 
Bristol [870 en in Birmingham in 1881
 
In 1868 stelde het parlement voor de CD-Acts uit te breiden naar de mid

delgrote steden In 1869 trad de nieuwe wet in werking. In deze derde
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Il'rsie werden aileen vrouwen aansprakelijk gesteld VOOI' lit·, \' 'I I" III 
IIt'll van geslachtsziekten. Iedereen mocht een vrouw als IH' ,:,1111"" 

:"Ing-even tot veertien dagen nadat ze zich op een notoirc plan!.:, 1",,1 
\I'rloond. Een arts kon een vrouw in het ziekenhuis opsluiLel1 W:l.Illlt'l'l 

Ilii de zaak wantrouwde en zij een medisch onderzoek afwecs." 
,\clon zag het allemaal juichend aan. Hij Iiet zijn enthousiasme blijlwil 
III do gewijzigde herdrukken van zijn boek. Zijn ideeen leidden echLer 
1111 wantoestanden. Op grond van de CD·Acts kon iedere vrauw die al· 
I''''n op straat liep, opgepakt worden Het was uiteraard moeilijk te be· 
/l:licn of een vrauw gewoon tiep of aan het tippelen was. 50ms sleurde 
tI" politie vrouwen naar het hospitaal die op weg naar hun werk waren. 
VI loral alleenstaanden mocsten het ontgeJden. 
I '"n van zulke schrijnende gevallen was Mrs. Percy. Zij werkte als en· 
il'rLainer op een militaire basis. Haar zestienjarige dochter vergezelde 
II;tar iedere avond en een officier bracht haar naar huis. Op een keer 
Ilwld een politieagent de vrouwen aan Daar ze verdacht werden van 
IJlostitutie moesten ze zich melden voor een medisch onderzoek. Mrs 
i'I'rcy weigerde en schreef een boze brief naar de Daily Telegraph. 
I )i1arop dwong men het theater haar te ontslaan. Ook de zedenpolitie 
/I;lm wraak; iedereen die moeder en dochter onderdak verleende was 
, I ralbaar. Ten einde raad pleegde Mrs Percy zelfmoord. Later deed de 
<!llchter haar relaas over de gang van zaken op heL bureau: 'i 

De polilieman vroeg ·Weel. jii wei meisic. waarom je hier bent?' Iii anl 
woorddc. 'Nee mcneer, dal "'eel ik niel ' Hij Lei: 'Je benl hier (Jmdal. je niel 
hel.er bent dan je LOU mocl.en 7,ijn Je weel wat. dal bclelwnl? Iii lei: 'Nee 
meneer' en loen lachle hij op een arschuwelijile manier. 

\rme vrouwen liepen het meeste gevaar omdaL zij te voet door de hoe· 
Il'llwijken moesten daar een huurrijtuig te duur was 
( ip nog een andere manier werkten de weLten discriminerend: aileen 
lraatmeiden vielen onder de politieterrcur De relatief welvarende 

Illii iLresses liet men ongemoeid. Men hield hen voor ongriJPbaar. 

{Irostitution van Acton 
I),' praktijken waarin de CD·Acts resulLeerden, ],wamen niet overeen 
1I1(~l de liberale principes van Acton. Een daarvan was dat hij prosLitu
III' niet wilde verbieden tenzij het schadeJijk was voor anderen Derge
Ilike tegcnstrijdigheden zijn ook in zijn boek terug te vinden Het bevat 
Ilwel merkwaardige idecen over seksuajjteit als verlichte opvattingen. 

\ let veel van ZiJl1 tijdgenoten dee Ide hij de mening dat masturbatie 
I"l'ht was voor het gestel Het was volgens hem eveneens schadelijk 

IIWC!' dan eens per week zaad te lozen Dit soort denken komL bij voor
Iweld naar voren wanneer hij een beroelllde theetuin in Londen be
,t IJrijfL, de Cremome. Eerst constateert hi) dat het daar wei meevalL met 

Il/ll'nbare dronkenschap. Dan ontwaart hij twee kapitalisten dIe met 
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De tuin van een duur bordeel in Berlijn 
19de eeuw 

rood aangelopen hoofden op de goeie ouwe tijd zit ten te drinken met 
twee madames die lijken op 'twee gedoofde planeten uit het vorige tijd
perk' 

Bij nadere inspectie valt hem op dat de vrouwen een ongezonde huid
kleur onder hun poederlaag verbergen De ogen zijn ingevallen door 
het vele masturberen en ze hebben bovendien te veel vet. Hij wijt de 
corpulentie niet aan prostitutie -- volgens hem een populaire misvat
ting - maar aan een andere oorzaak: de dansmanie. Doch dansen, als 
het maniakaal gebeurt, veroorzaakt zeker geen zwaarlijvigheid. Met 
deze kronkel gaf Acton zijn versie van de toen heersende mening dat 
dansen immoraliteit bevorderde. Zoals vele collega's strafte hij onoir
baar gedrag met een lichamelijke kwaal die hij met medische autoriteit 
uit de lucht greep. 

De dansmanie 

I
 
I
 

,1 

1 
1 

II 

I egelijkertijd was hij zo excentriek te beWCI"Cll d'll. I!<- ·.III}'.i111 I I. 'I ,. 1.1 

IlOer, altijd een hoer' niet opging. Vrouwen spc(~ld('11 :;1('1111' 111,1, IIII ill 

liller, de meesten trouwden later en stichtten cen gt:/.ill. I)l' 11111/,,01, ''\' 
l[('slachtsziekten was dan ook heilzaam voor hun nagcslill'liI 1111' ,"I 
r1ekte dat er tevens 'fatsoenlijke' prostituees bestondcn till' Ili,'1 111'" I 

Idanten namen dan nodig was voor hun levensonderhoucl f,il 1l11111I1'! 
1I('n zich van overbodige zonden. 
I )u.t prostituees zich tijdens de medische controle decent gcd 1'0(lg I , II 

was volgens hem te danken aan hun regelmatige contact met i:uLsCIl 
lid omgaan met artsen 'humaniseerde' de meisjes. In LegensLelling LuI, 
wut altijd beweerd werd, genoten hoeren een uitstel\ende gezondheid 
'I,I~ waren zo ervaren dat hun werk weinig inspanning vereiste, aldus 
:\c:ton. 
( )p de bijeenkomsten van de Middernachtzending bleek dat de prosti 
Iuces zich wisten te gedragen. De Middernachtzending was een burger
I "'ganisatie die's nachts bijeenkwam om gevallen vrouwen op te van
j',l!n. Ze gedroegen zich daar zo rustig dat ze niet Le onderscheiden wa
I I'n van burgervrouwen. Hun kleding was aangepast aan het decorum. 
Ilet enige verschil met burgermansfeestjes was dat er clericalen op pa
I riarchale toon sermoenen stonden af te steken, waar overigens nauwe
1"I<s naar werd geluisterd. Daarom probeerden de geestelijken meer in
dluk te maken door moeders ten tonele te voeren die om hun verloren 
,!ochters jammerden. Slechts enkele meisjes lieten zich in het 'verbeter
lillis' opnemen, waar ze onmi·ddellijk konden intrekken Voor transport 
Ililar het ouderlijk huis onder politiebegeleiding hadden de burgers a1 
1:I'Lorgd. 
\!ton twijfelde aan het nut van de opzienbare aanwezigheid van de 
llermandad bij die terugkeer. Oat zou de meisjes een slechte start ge
\-l'n in hun nieuwe leven. 
I)c oorzaak van de prostitutie legde hij bij het huwelijk dat men volgens 
lwffi te vroeg en teveel uit berekening sloot. Daarnaast werden veJe 
111t'isjcs hoer omdat een snoodaard hen had verleid De schuld lag bij de 
v\'rleider en niet bij de vrouw. 
\ (:cl hoerenleed kwam volgens hem voort uit de lage Jonen die vrouwen 
Iii rabrieken beurden. Deze oorzaak van prostitutie, de beJangrijkste, 
,Iipt hij slechts aan. Meer werkgelegenheid voor vrouwen zou een 

"plossing kunnen bieden. Hij zag daartoe mogelijkheden in de sfeer 
\,:Ill huishoudelijk werk. Te veel meisjes waren aangewezen op het be
IOCD van naaister waarin een overschot was. Speciale scholen dienden 
, rouwen andere huishoudelijke vaardigheden te onderwijzen. 
I.:n andere oorzaak van prostitutie was de vraag van mannen. Maar 
,,11< de slechtheid van vrouwen was er debet aan Hij Yond ook dat de 

,1:lI1wezigheid van betaalde ontucht slechts gedeeltelijk uit oorzaken 
\;1I1 buitenaf viel te verklaren. Het was tevens een gevolg van de ver· 
I I, Irvenheid van de mens. De staat had de taak die in goede banen te lei
d,'n. 
I lPgulering was voor hem niet hetzelfde als erkenning. Het was een 
p:lardemiddeJ om het kwaad voor aile betrokkenen te beperken. Zelfs 
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,)(' behandeling van geslachtsziekten 
I,)('n het boek van Acton voor het eerst verscheen, waren de behande· 
IlIlgsmogelijkheden van geslachtsziekten beperkt. AUeen het door Hen· 
.Irik v III gestichte Lock Hospital was ervoor bestemd Het Guy's Hospi· 
Iill had van de 700, 28 bedden gereserveerd voor mannen met veneri· 
,\ Ilc kwalen en 30 voor vrouwen. Ook het St.·Bartholomeusziekenhuis 
llild er een zeer kleine afdeling voor ingericht. Mede door toedoen van 
.\1 Ion trof men voor de ziekten meer voorzieningen: de reeds bestaan· 
ill' Idinieken werden in overeenstemming gebracht met de 'eisen van de 
111l!' In een latere editie van zijn boek beschrijft Acton tamelijk zelfvol
,1;lan zo'n ziekenhuis 'nieuwe stijl': Geen patient mag het hospitaal ver· 
I den. Wei kan men gekleed in een uniform rondjes lopen op de binnen· 
plaals. ledcr heeft een bed met drie dekens en gebruikt uitsluitend ei· 
1',"11 eetgerei, bedoeld om infectie te voorkomen In elke zaal staat een 
IIiLlet waar de vrouwen zelf met een injectienaald geneeskrachtige loti· 
I,rl in hun vagina kunnen spuiten Voor medische onderzoeken heeft 
1111'11 een speciaal bed, mel stijgbeugels. 

r·,kdische controle in hel bordeel' schilderij van Toulouse·Lautrec 

Ex·hoeren aan hel naaien 

de klan ten zouden gebaat zijn bij een efficiente aanpak van prostitutie
 
en de ziekten die eruit voortvloeidcn. Als bewijs geeft hij een voorbeeld
 
van een man die voor behancleling op )nvakzalvers aangewezen was
I 
Dc dokter van hel slachtoffer constateert sperma in zijn urine HijI schrijft de patient voor binnen te blijven en de temperatuur in ziJn ka·
 
mer constant te houden. De toestand verbetert echter niet en de gelrof·
 
rene gaat zijn beklag doen bij de charlatan. Deze verweert zich met het
 

I 

11 

I 
I argument dat de zieke nooH zijn kamer had mogen verlaten, ook niel 

om te melden dat hij geen baat had bij de therapie. De geneesheer pro· 
beert de man van een proces af te houden door hem erop te wijzen dat 
het sperma in zijn urine een bewijs was van masturbatie. Bij een proces 
zou dat openbaar gemaakt worden. Het slachtoffer trekt zich er niets 
van aan en daagt de arts voor de rechtbank. Hij wint 
Ais geslac:htsziekten door de overheid behandeld worden, heeft de 
kwakzalverij geen kans, aldus Acton. 
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Acton toont zich verheugd over de goede hygienische omstandigheden 
in de ziekenhuizen. In zijn enthousiasme vergeet hij dat het onmogelijk 
was de syfilis effectief te bestrijden. Hij vraagt zich zelfs niet af hoe het 
komt dat weinig vrouwen genezen het ziekenhuis verlieten. 
Men beschikte niet over de geeigende middelen. De humoraalpatholo
gie was nog steeds in zwang. Deze leer verklaarde ziekten uit dishar
monie van de levenssappen: gele en zwarte gal, bloed en speeksel. 
Koorts bijvoorbeeld zou een gevolg zijn van te veel bloed. De therapie 
bestond uit aderlaten. Een syfilislijder had te weinig speeksel. Daarom 
werd hem kwik toegediend zodat hij ging kwijlen. Daaruit bestond dan 
ook de behandeling in de Lock Hospitals. 

Verontwaardigde Engelsen 
Het boek van Acton maakte de Engelse tongen los over het verschijnsel 
prostitutie, dat zij eufemistisch 'the social evil' noemden (het sociale 
kwaadl. Engelsen zijn beroemd om hun manier van reageren: brieven 
schrijven naar de krant. Meningen van diverse figuren prijkten in de 
kolommen. De verhalen gingen vooral over de 'overlast' die prostitutie 
zou veroorzaken. Vaders vreesden voor het moreel van hun zonen De 
pater familias gaf evenwel niet toe dat hij zelf ook gaarne gebruik 
maakte van de diensten van prostituees.
 
De burgers startten een propagandacampagne voor de huiselijke
 
haard. De eigen vrouw moest een toonbeeld van deugdzaamheid wor

den. De dochlers dienden thuis te blijven en te wachten op de huwbare
 
mannen die zich buitenshuis met de deernen vermaakten. De hoeren
 
benutlen dankbaar de markt die de huwelijksmoraal voor hen creeer

de.
 
De briefschrijvers naar de Times en andere bladen waren vooral gekant
 
tegen het openlijke karakter van de prostitulie Ze wilden het zoge
naamde lagere volk niet in hun straten zien. Men probeerde het plebs 
binnen de lekkende, te kleine en verwaarloosde huizen te houden. 
Een zekere John Scott deed een paging de zondagsrust in ere te herstel 
len. Op de enige dag in de week waarop de arbeiders niet in de fabrie
ken ploeterden, mochten zij geen vertier op straat zoeken. Scott schreef 
dat verkoop van zondagsbladen en cricket niet te rijmen viel met de 
eerbiediging van de zondagsrust Op zichzelf lijkt het vreemd dat zon
dagsbladen en	 cricket ontucht veroorzaken. Zijn bezwaren kwamen 
echter voort uit het kabaal waarmee de activiteiten gepaard gingen. De 
kranlelezers en cricketfans waren's morgens vroeg alliederlijk laz.arus 
en hielden heftige discussies over het nieuws en de sportultslagen. De'i	 ruzies werden nogal eens mel de vuist beslechl. De algehele commotie 
trok de hoeren aan die weI brood zagen in een geanimeerd straatleven. 
En dronkelappen waren immers geneigd van hun diensten gebruik te 
maken De bourgeoisie deinsde verschrikt achteruit voor het overmatig 
drankgebruik Ze zagen daarin een van de oorzaken van prostitutie. 
Maar het alcoholisme had echler een andere oorzaak: de achterbuur-

Engels eethuis. ca. 1815 

I "II werden bevolkt door een wegkwijnende massa die vergetelheid 
• I wi 11 in drank.
 
111'1 drankmisbruik werd versterkt door de bazen die de lonen in kroe

".1 '11 uitbetaalden. De arbeiders moesten soms urenlang op hun geld
 
\\ .whten zodat het karige loon al verteerd was voordat ze het kregen.
 
I, II andere kwalijke omstandigheid was dat de pubs in handen waren
 

,III brouwerijen. Ze bevorderden de aanwezigheid van prostituees om
filii I.ij de omzet verhoogden. 
III /-{emeente Shadwell trachtte door een verordening het alcoholisme 
"" II' dammen: 

Drankhandelaren aan wie een vergunning is verlecnd. moedigen de los
gcslagen vrouwen aan door hen toe tc staan hun huizen als toevluchtsoord 
I.e gebruiken. waar zij onachtzamen en jeugdigen verleiden tot schandelij 
I,e praktijken 7 

1I,'ligieuze bewegingen probeerden die wantoestanden een halt toe te 
. 11(~pen. Aan hen dankt Engeland de jeugdherbergachtige openingstij 
,IL'11 van de pubs. De Quakers hadden een heel bijzondere aanpak van 
h' I drankprobleem: ze openden huizen die aileen bier verkochten. Ze 
IlL H)pten dat de gin-drinkers zouden overstappen op bier waar ze min
,11!1' snel dronken van zouden worden. 
Illt alles viel samen met een functieverandering van de pubs. Vroeger 

aren het rustplaatsen voor reizigers. Mel de komst van de trein en de 
HIUW van de stations kwam daar verandering in: de kroeg werd het 

, IIIc1Dunt 'Nette' mensen kwamen er niet meer. Het 'proletariaat' won 
"I't.crrein. 

II 
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De angst voor het proletariaat 
Terwijl de burgers steeds angstvalliger aan het ideale gezin vasthiel
den waren de arbeiders ged wongen met steeds meer personen in een 
kleine ruimte te wonen Ondertussen nam het geboortecijfer toe, vooral 
bij de arbeidersklasse die zich weinig aantrok van de roep om seksuele 
onthouding 
Malthus gaf uitdrukking aan de bezorgdheid voor het toenemen van de 
bevolking. 
De econoom Thomas Malthus lI766-1834) gaf een analyse van het bev01 
kingsprobleem. Hij waarschuwde dat de middelen van bestaan op zou
den raken als het geboortecijfer niet omlaag ging. De wereldvoedsel
voorraad zou niet toereikend blijven om aile monden te voeden. 
De bourgeoisie legde de schuld voor de bevolkingsexplosie bij de arbei 
ders. Men probeerde in de sloppen een bevolkingspolitiek toe te passen 
Zo trachtten de burgers de anti-burgerlijke aanwas te stoppen. Het is 
dan ook niet toevallig dat de meeste zedenprekers aanhangers van 
Malthus waren. De kuisheidscampagne in de achterbuurten moest de 
overbevoikjng bestrijden. Niet de huizen waren te klein, maar het aan
tal kinderen was te groot, zo dacht men 
Het argument van overbevolking was niet meer dan een excuus om de 
losbandigheid van de 'lagere' klassen te bestrijden Promiscuiteit was 
een spookbeeld voor de burgerij, zoals alles wat met seks te maken had 
Hoeren belichaamden dat fantoom Via hen dacht men de dreigende 
massa te kunnen aanpakken 'Lichte' vrouwen Yond men een asociaal 
mensen"oort dat op generlei wijze verwant was met 'henzelf, de bour· 
geoisie. 
In Frankrijk ging men zo ver deze opvatting wetenschappelijk te bewij
zen. 1n 1838 publiceerde Granier de Gassicnac zijn Histoire des classes 
ouvrieres et des classes bourgeoises (Geschiedenis van de arbeidersklas
se en bourgeoisie) De Gassicnac pretendeerde de oorsprong van de 
proletariers gevonden te hebben: zij zijn ontstaan uit een kruising van 
dieven en hoeren Daarmee achtte hij bewezen dat zij een minderwaar
dige specie van de mensensoort waren. 
De angst voor hoeren uitte zich 001, in de manier waarop men in kran
ten, commissies en op congressen hun aantal schromelijk overdreef. Ai
leen in Londen	 zouden zo'n 80000 prostituees de straten onveilig ma
ken. Volgens de Lancet, eell van de bladen die als forum diende voor de 
prostitutiediscussie, was een op zestig huizen in Londen een bordeel>l 
De burgers waren bang voor de 'asocialen' die zij zelf lieten verarmen.

I De sociale tegenstellingen, door de ri]ken gecreeerd, waren groter dan 
ooit tevoren.

II	 De slechte leefomstandigheden van de arbciders waren door de 'bur
gerlijke vliit' ontstaan; het hoerenprobleem was door de huwelijksmo
raal veroorzaakt Niettemin bestreden de makers hun eigen produkten 
als in een windmoJengevecht 
De Engelse wetenschappers uit die tijd, zoals Acton, vallen op door hun 
vele geschrijf over 'woestelingen' die ze zelf angstvallig meden Ze durf
den hoeren en hun trawanten niet te interviewen u Parent-Duchatelet, 
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de Newton van de hoererij', daarentegen staafde wei Zijll IH'Wi'llllg,,,,
 

IIlet overgedetailleerde statistieken Bij Acton is cijrcl'l 1111.1.1 '/ tlild
 

',I'haars.
 
!Joor hem ge'inspireerd, beperkte men zich tot het breed uitmetell Villi
 

de wantoestanden. Verontwaardigde lieden riepen dat de tijd daar wa~
 

Oln de typisch Engelse laissez-faire-houding te laten varen. Zij eistcn
 
IIi\rde maatregelen tegen iedere verstoring van de orde. De aanpak van
 
til' geslachtsziekten fungeerde als speerpunt
 
Niet iedereen was het daarmee eens. Het had geen zin geslachtsziek

1"11 tegen te gaan omdat ze een straf van God waren.
 
\1cor praktische geesten hoopten dat het bezoek aan prostituees terug
 
.'.lIU lopen als er voor de klant risico's aan verbonden waren. Zij wilden
 
Itlljkbaar de hoeren zelf a1s waarschuwing gebruiken tegen het hoeren

lopen Een zieke hoer zou preventief werken.
 

/'rostitutie en	 ziekte 
111 de 19de eeuw vindt er een aardverschuiving plaats in de benadering 
\" n prostitutie. Men dacht dat hoeren niet alleen een ziekte hadden, 
Illilar ook zelfziek waren en dientengevolge een ongezonde seksualiteit 
111111 de man brachten. DiL veroorzaakte een verrotte plek in het 'volk'. 
lit-I. 'verziekte' het nationaal karakter. Daarom moest het hcle hoeren· 
t1"1ll in quarantaine. 

In dil arlikcl slellen wij ons len doel een ziekte le onder7.ocken die legclijk 
~ociaal. marcel en fvsick is Wii willen vooral de aard cn omvang van de 
ullwerking aantonen die het hcefl op de ge:wndheid en I<rae-hl van de be 
woners van de Britse eilandcn \-lel (asl hun blocd 'Ian mel C'en onverwoesl. 
baar gif Van aile ziekles die de mensheid lrcfl is volgens ons de proslilulie 

de C'rgst.e.'" 

Conlrole door de arts. schilderij van 
A. Guillaume 
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De medische stand kon volstaan met een diagnose, de uitvoering van 
de therapie lie ten ze aan anderen over: politie, liefdadigheidsinstellin
gen en zielzorgers. Deze probeerden de 'gevallen vrouwen' een bijbels 
hart onder de riem te steken. 
Niet aileen prostitutie, maar aile vormen van 'afwijkende' seksualiteit 
werden pathologisch verklaard. Een vorm was gezond: de heteroseksu· 
ele, bekrachtigd door de huwelijkse staat en uitsluitend gericht op 
voortplanting. De andere varianten isoleerde men. De 'produl<tie' van 
afwijkingen was ter hand genomen. De arts Westphal beschreef in 1870 
homoseksualiteit als een ziekte. Parent-Duchatelet had lesbianisme als 
een van de afwijkingen van prostituees beschreven. Zijn landgenoot 
Tissot bewijst in dezelfde tijd dat masturbatie gevaarlijker is dan de coi
tus. Gyurkovechy publiceerde in 1878 een ziektegeschiedenis over im 
potentie. Tarde en Srum beschreven verliefdheid als een fetisjisme. Het 
kon volgens hen nooit een serieus gevoel zijn voor de gehele persoon 
De zwijmelende verliefde mens exalteerde enkele eigenschappen van 
de geliefde tot een ilJusie. Die verbijzondering van toevallige kemner· 
ken, noemden zij fetisjisme. Fetisjisme is een term uit de culturele antro
pologie en duidt op het toeschrijven van magische kenmerken aan Ie· 
venloze voorwerpen. lemand die smoorverliefd is, laat zich betoveren 
door 'levenloze' karaktertrekken of 'uiterlijkheden'. 
In deze reeks kan verder dr. Alber vermeld worden die in 1859 het fla· 
gellantisme aan een onderzoek onderwierp. Een van de onbetwiste 
'hoogtepunten' in deze ontwikkeling is weI het werk van Krafft·Ebing 
Psychopathologia Sexualis (1893) Hij was degene die de Sade en zijn 
geestverwanten voor het eerst 'sadisten' noemde. Sacher-Masoch en de 
zijnen kregen de naam: masochisten. Sacher-Masoch had omstreeks 
die tijd Venus in bont gepubliceerd, een indringende beschrijving van 
die 'afwijking'. 
Oak Krafft·Ebing constateerde het verband tussen onorthodoxe religie 
en promiscuiteit. Hij verklaarde het uit de vergelijkbare hoge intensiteit 
van emoties die beide fenomenen met zich meebrengen Die heftigheid 
kan bij cen persoon met ziekelijke aanleg omslaan in wreedheid. Bij re 
ligieuzc crvaringen leidt het tot masochistisch martelaarschap of wre
de offerandes Bij erotick ontaardt het in lustmoord en mishandeling. 
Zijn verklaring is echter niet bevredigend; hij herleidt wreedheid tot 
'ziekelijkheid' De ene vorm van ziekte vertaalt hij in een ander patholo· 
gisch verschijnsel. Daarmee brengt hij een cirkelredenering op gang. 
Krafft·Ebing voegt wei iets aan de discussie toe; hij muteert de lichame
lijke ziekte in een psycho·pathologisch verschijnsel. Hij getroost zich alI Ie moeite aan te tonen dat een specifiek uiterlijk samengaat met. 
geestesziekte. Maar daarmee gaat hij regelmatig de mist in. Het is bij 
voorbeeld niet duidelijk wat een 'smal, zeer sLijl gehemelte' te maken',I 
heeft met vrouwelijke homoseksualiteit. '1 Een ander hoogtepunt in de 
discours van de ziekelijke seksualiteit is Freud Ook hij psychologiseert 
de ziekte Maar hij wordt pas in de 20ste eeuw belangrijk.

I De wildgroei van niet·gewone seksualiteit was met al deze ontwikkelin· 
gen begonnen. Overal werd seksualiteit aangebracht, ook waar die niet. 
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''11.'" De Victorianen bedekten zelfs tafelpoten omdat ze ongezondc 
.I'l(suele associaties zouden opwekken. Aan aileen tafelpoten is niets 
,pnnnends te beleven. Toch speelde men het klaar om ze tot seksueel 
"hied te maken. Aileen de 'ware' vorm van geslachtsgemeenschap 
1'IIJ('ht geen erotische gevoelens opwekken, vooral niet bij vrouwen 

Agnes Willoughby, een beroemde 
Vicloriaanse prosliluee 

;, "l1ige tijd werd ook die gewone seksualiteit ziek verklaard Was die 
II 11I11·lijk gezond, dan hoefden mannen niet naar de hoeren En dat was 
111'1 1110ment waarop de eerste-golffeministen zich in de discussie meng· 
,I. II I)c vrouwen bonden de strijd aan tegen de CD·Acts. 

I I,' slrijd tegen de CD-Acts 
I" ('j) Acts isoleerden prostitutie als een ziektekiem in een gezonde 
""'ilischappij De eerste·golf·feministes bestreden dat: de gehele maat
• IllIppij was ziek en hoererij was er slechts een symptoom van. Zij 
I,.. I l"l'den de dubbele moraal die aileen aan mannen een seksueelleven 
II" ',I ond Ze vonden dat het geslachtsleven in het huwelijk liefderijk 
"' 11',,1. Lijn De betrekkingen tussen de geslachten moesten gesaneerd 
1\' II dl'n. Daartoe probeerden zij mannen te bewegen niet naar de hoe· 
I' II I" gaan Bovendien waren ze hevig verontwaardigd over de vrou· 
II' Illl<lndel die in de prostitutiewereld gaande was. De eerste hartver
" 11I'11J"cnde verhalen daarover waren inmiddels in de pers verschenen. 
"'ltlilligc journalisten hadden de gegevens op dubieuze wijze verkre· 

I,' II 1"1 aangedi~d.. 
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Het meesl spectaculairc vcrhaal werd geschrcven door W.T. Stead in 
de Pall Mall Gazette van 6 juli 1885 Hij ging af op geruchten over een Ie· 
vendige handel in vrouwen en kinderen en besloot zelf op onderzoek uit 
te gaan. Stead deed zich voor als een potentii'de klant voor levende 
waar. Met behulp van een bekende koppelaarster, Rebecca Jarrelt, 
kwam hij in contact met mensenhandelaren. Voor vijf pond wist hij een 
derticnjarig meisje te bemachtigen: Eiiza Armstrong. Haar ouders wa· 
ren medeplichtig aan de transactie De moeder kwam op de avond van 
de verkoop laveloos op het politiebureau terecht. Kennelijk had zij haar 
aandeel opgezopen. Stead bracht Eliza zelfs naar een vroedvrouw om 
een certificaat te krijgen dat haar maagdclijkheid garandeerde. Deze 
hele geschiedenis resulleerde in een arLikel 'The Maiden Tribute of Mo
dern Babylon, A child of thirteen bought ror C 5' lDe maagdenverering 
van het moderne Babylon, een kind van dertien gekocht voor 5 pond 
sterling). De titel gccn blijk van de Victoriaanse obsessie ten opzichte 
van maagdelijkheid die misschien ook de reden was waarom Stead in 
ziJn niets ontziend enthousiasme het meisje aan een onterend onder
zoe!< liet onderwerpen. 
Het publiek wilde aanvankelijk de bevindingen van Stead nict geloven. 
Dc discussies over het waarheidsgehaJte en de elhiek van de journalist 
laaiden zo hoog op dat er ongeregeldheden ontstonden Daarop ver
bood de minister van Binnenlandse Zaken de verkoop van de betreffen
de editie van de Pall MaIL Gazette. Honderden krantenjongens, die het 
verbod trachtten te ontduiken, werden die dag gearresteerd. 
George Bernard Shaw himself ging die dag uit verontwaardiging over 
het beknotten van de persvrijheid, de straat op om kranten te verko 
pen. 
De gevierde Stead kwam door dit alles in de gevangenis terecht, wat 
voor hem aileen maar extra publiciteit opleverde. Dat was niet het ge
val met Rebecca Jarrett die als een gevaarlijke koppelaarster werd op
gesloten. Haar 'bekering' was dus door Stead teniet gedaan. Eliza 
Armstrong, aanvankelijk hel slachtoffer van Stead, was nu de mascotte 
voor de verontwaardiging van het grote publiek. 

Josephine Butler en de haren 
De handelwijze van de journalist wekte de woede op van de Ladies Na

tional Association, waarvan Josephine Butler de belangrijkste verte

genwoordigster was. Zij waren geschokt door de vrouwenhandel maar
 
rechtvaardigden niet de onkiese aanpak van Slead. The Ladies Associ

ation was de vrouwengroep die de strijd had aangebonden tegen de
 
prosti tutie.
 
Zij eisten oat de CD-Acts werden ingetrokken daar de wet ten de prosti 

tutie erkenden en zelfs legitimeerden. Volgens hen had de staat nooit
 
medewerking mogen verlenen aan de instandhouding ervan.
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In veellanden, en in ons land gedeell.C'lijl,. is lll'l ~111('l'lg"II' 11"",,<1 IlIiI""II'. 
ge·inSl.il.ulionaliseerd en gcorganisccrd dal hel cell ()pl,'ielIlIJ~ l,i,'.!1 1111111/.111 

vere princ:ipes ... voor OIl7.e iOllgC'rcn in hun onLluil\I'II(\" i"llgel '" 
.J()~"1'1ii Ill' I lilli, '1' 

I )oor de afschaffing van de reglementering van proslitutie wildcn/,c
 
IIel kwaad in zijn geheel van de aardbodem laten verdwijnen De grocp
 
llocmde zich 'abolitionisten'. Dezc naam was ontleend aan de strijd te

'.I:n de zwarte slavernij, de abolishment of slavery. Analoog daaraan
 
',lrcden vrouwen voor opheffing van seksuele slavernij.
 
1)(; Ladies Association telde ongeveer 2000 leden van wie er 130 een peti 

Ill' hadden ondertel<end waarin ze hun eisen kenbaar maal<ten Ze ge
IlIl.en de steun van Victor Hugo en Florence Nightingale. De laatste 

,\;1':> leer respectabel, zo respectabel dat ze ironisch genoeg-, de verple
'illg z:elf tot een 'net' beroep had gemaakt. Voor het optreden van de ta

.Iv with the lamp verrichtten verpleegsters deze\fde nevenactiviteiten 

II" de lampendraagsters van weleer.
 
'Jld Nightingale, maar Josephine Butler was de gangmaa!<ster van de
 
III lVoging-. Deze domineesvrouw, lot vervelens toe geprezen in biogra

fl{'l'n waar het fondant van afdruipt, was een middle class-vrouw die de
 
I"l(!d had openlijk te spreken over seksualiteit.
 
III IB70 ging zij op toernee door Engeland Woedende menigten maak

I " haar nogal eens het spreken onmogelijk. Ze moest 2elfs een Iijf 


\,;I('ht aanstellen om haar te beschermen. 
I,,' I phine Butler besefte dat vooral arbeidersvrouwen blootstonden 

" III vervolging onder de CD-Acts. Daarmee won ze de sympathie van 
," socialisten die zich achter de campagne schaarden De eerder ge
1111' mde George Bernard Shaw was er een voorbeeld van. Hij maal<te 
,\<-1,1 uit van the Fabian Society, een socialistisch genootschap GBS 
\\,1', cen van de eerste socialiste!1 die een lans brak voor hoeren. In Mrs 
\ \ III ,.en 's Profession beschrijft hij hoe \'len vrouw weigert zich voor een 
1"J1I~crloontje uit te leveren aan een warenhuis. Indertijd probeerde n 

", wmkeliers de mooiste vrouwen als verkoopsters aan te stellen. Dat 
"II InGer klanten trekken Georgc Bernard Shaw liet Mrs. Warren zelf 

,I, IlJlbrengsten van haar aantrekkelijkheid incasseren. 

Iknlt jC' daL we ,_0 fJ:ck waren dal we andere mensen mel. ons mooie uiterlijl\ 
Ild<ldcl licten driiven door ons in dicnsl le lalen nemen als winl<elmcislc. 
hul'retjuffmuw of servccrsler terwijl we zelf IlUnncn handclen en dc \·olledi· 

11 , ,''.\'Jnsl. in ptaulS \'Cln een hongcrloontjc lwnnen v,mgcn. 

lllriwen hielden de socialisten zich nauwelijks bezig met prostitutie 
\ ", 'I' \1arx bij voorbeeld, waren hoeren niet interessant. Werkelozeo, 
I" 1"11, vagebonden en dieven noemde hij het lompenproletariaat. ZijI) 

lI)oI,lI\1eo geen deel uit van het arbeidsproces. Marx richtte zich aileen 

"I' .II' fabrieksarbeider en zijn situatie. 
1111 ,.pval.ting was echter onjuist. Zeer veel hoeren waren namelijl< wei 

III 1"'1 ;lrbcidsproces opgenomen maar verdienden er niet genoeg mee. 
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Bovendien beschouwde Marx prostilutie niet als arbeid. Oat is vreemd 
omdat hij arbeid in loondienst een vorm van hoereren Yond. Een arbei
del' moest zijn lichaam aan zijn baas verhuren en daarmee prostitueer
de hij zich. AlJe arbeid was voor hem prostitutie, behalve de prostitutie 
zelf Pas laLer, in de 20ste eeuw, ontstaaL er een serieuze discussie over 
seksuele arbeid. 

De zedelijkheidsbeweging 
De tragiek van Josephine Butler was dat ze, behalve socialisten, ook 
een groep kwezels aantrok die de beweging ging beheersen. In hoever
re Butler daartoe zelf heeft bijgedragen, is moeilijk te achlerhalen 
Haar redevoeringen waren doorspekt met religieuze belijdenissen die 
in hedendaagse oren dissoneren met haar militanLisme. 
Aanvankelijk mocsL de kerk niets hebben van de nieuwlichterij van de 
dames. Toen de beweging echter onder de hoede van de vromen kwam, 
zegende de kerk heL nobele sLreven. 
De officiele kcrk probeerde via Butler en haar achterban de religie dich
tel' bij de mensen te brengen_ De priesters overstemden de eis van sek
suele bevrijding met een pleidooi voor gehoorzaamheid als de hoogste 
roeping van de vrouw. 
Daarmee kreeg de abolilionistische beweging een gezapig karakter De 
zeloten misbruikten de strijd als instrument om de meisjes het rechte 
pad te wijzen. De genootschappen tel' opbeuring van ... Tel' verheffing 

r:
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;111 Tel' voorkoming van. Ter lediging van. het hoerendom 
,dlOten als paddestoelen uit de grond. De protagonisten daarvan uit 

1"11 zich in een eindeloze stroom pamOetten waarin ze elkaar bewie
It )oktcn en zichzelf op de borst sloegen. 
Imlcrdaad had de beweging succes; in 1886 werden de CD·Acts inge
11'IJkken Dit gebeurde na een vurige rede van Josephine Butler in het 
I OIgcrhuis_ Op zichzelf was het al heel bijzonder dat een vrouw hel par
1"II1Cnt toesprak. 
I ()(:h is het onwaarschijnlijk dat Butlers charismatische persoonlijk

1" ',d de reden was van hel welslagen van de onderneming. Die ligt eer
tin in de vreemdsoortige coalitie van feministen en socialislen samen 
1l11'1 religieuzen. Daardoor kreeg de beweging een breed draagvlak 

1IIIder concrete doch meer ingrijpende doelen waren moeilijker te be
I "ilwn. De CD-Acts waren toch al ad hoc geformuleerd en hadden niet 
III I ('ITect dat de makers verwacht hadden_ In tegenstelling tot wat de 
III< Jillcre Acton van de reglementering hoopte, verslechterde ze de si
111:,110 van prostituees. Het tippelen werd bijna onmogelijk zodat slraat 
II'" 'n,n voor bescherming aangewezen waren op mensen die geld en 
till I hun veiligheid voor ogen hadden 
11,,<11' de reglementering nam de c1andestiene prostitutie toe en die ille· 

oIllll'iL werkte de vrouwenhandel in de hand. In het geniep werden veel 
""Iwen en kinderen verkocht. In Londen moet zelfs een bordeel zijn 

I "I\I'W';!, waar men tegen vergoeding kinderen kon doodmartelen. Los 
,III de acties van de abolitionisten was de tijd rijp om de CD·Acts af te 
II:dron. 

I', J J'ddingsacties van de zedelijkheidsbeweging had de hoeren niet 
, "I gocds gedaan Het enige resultaat was dat hun de inlwmsten wer

til II <lIlLnomen 

Ol1lrlJimlllq bordeel 
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Desondanks sloeg de abolitionistische spirit over op andere landen in 
Europa De vertaling van de artikelen van Stead heeft daartoe veel bij
gedragen. Zijn gevangenschap was een teken van heldhaftigheid; de 
onverschrokken journalist greep die opvatting aan om vanuit het ge
yang zijn Europese vermaardheid te vergroten 
In Nederland, Duitsland en Frankrijk ontstonden onder vee I halleluja
geroep zedelijkheidsbewegingen die op Engelse leest geschoeid waren. 
Een grootscheepse kuisheidscampagne waarde door Europa. Door toe
doen van dit spook werden overal de meisjes tel' verbetering opgeslo· 
ten De nederigen van geest moesten zich nog steviger vastklinken aan 
de huiselijke haard. De kleinburgerlijkheid was in opmars 
Dc verrechtsing van de seksuele moraal greep om zich heen met het 
doel de arbeidersbeweging in de tang te krijgen Het zede]ijkheidsreveil 
heen vee I bijgedragen tot de verdichting van de gezinsstructuur De 
bourgeoisie was er aan het begin van de 19de eeuw mee begonnen, de 
ethische clubs hebben het werk voortgezet In Duitsland hebben diege
nen die de prostitutie afschaften, ertoe bijgedragen dat Hitler aan de 
macht kwam. Doch de ontwikkelingen in Duitsland vereisen een eigen 
beschrijving 
Er was een uitzondering op de verrechtsing onder de abolitionisten: de 
Fransman Yves Guyot 1.-, Hij had het elan van het begin van de abolitio
nistische strijd weten te behouden Hi) ,vas ertegen ieder promiscue 
mens een hoer te noemen. De Franse artsen en wetgevers vertoonden 
namelijk de neiging om iedereen die afweek van de fatsoensnormen, aIs 
prosti[.uce te stigmatiseren. Guyot constateerde dat vooral de meis)es 
uit de lagere milieus slecht werden behandeld. Prostituees waren voor 
hem niet hetzelfde als straatvuiL Hij ging zelfs zo vel' dat hij het optre
den van de politie met dat var. de inquisitie vergeleek. 
Dit soort geluiden komt in c.:Ieze periode weinig voor Een van Guyots te
genstanders, Martineau, boekte meer succes Hi) wilde het lesbianisme 
voorkomen door prostituees op te sluiten. 

Armoede 
De discussie over prostitutie ging in de 19de eeuw voornamelijk om de 
relatie die het had met seksualiteit Zo konden moralisten er een kuis 
heidskruistocht van rnaken 'Zedelijk gedrag' voerde men aan als pana
cee voor aile sociale problemen. Men weigerde pertinent de oorzaak 
van 'sociale ziekten' bij de arrnoede te leggen. 
Omstreeks 1890 waren de hulporganisaties ervan overtuigd geraakt 
dat de hoofdoorzaak van prostitutie in het drankgebruik lag Logan, de 
schrijver van The Creat Social Evil had die mening bekrachLigd. Doch 
het was andersom: de verslaving van hoeren was het gevoIg van hun 
beroep. Ze moesten hun klanten in de pubs oppikken waar kroegbazen 
hun een percentage van de opbrengst gaven Daardoor wisten ze hoe
veeI geld een man bij zich had. Dronken mannen waren bovendien een 

, gemakkelijke prooi voor beroving.
I 
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Een dronkelap maakt zijn keus 

II" 'Timinaliteit die met het drankgebruik en prostitutie gepaard ging, 
\\, '" I schromelijk overdreven. De buit was gering omdat rijke mannen 
c 1.11 lliet in de achterbuurten waagden. Meestal was de opbrengst van 
•• '" nJoftocht niet veel meer dan enkele muntjes of een zakdoekje Op 
tI, I fwlljke kruimeldiefstallen stonden weI zware gevangenisstraffen, 
,II" fliet. bevorderlijk waren voor de rehabilitatie van de prostituees. De 
II'"'' "ll bleven in het slop. Geen rijke heel' haalde hen eruit In tegenste]
1111\' IIlI. wat Acton meende, was het voor de meeste vrouwen geen tijde
1111 ';Indium. 
t 111111u[. de lonen in de fabrieken laag waren, tracht.ten de vrouwen door 
11111.111 uLie een noodzakelijke aanvul1ing op het levensonderhoud te 

"I dll'!lrn. Daarom woonden er veel hoeren in de achterbuurten. In 
,"lIlllIiw,'c straten was een op de zes huizen een bordeeL Daarin waren 
1IIIIIdii bedrijven' gevestigd. In York was de Bickerdike familie berucht 
l'II'i1I'r was madame, vader pooier, dochters waren hoer en zonen die£'. 

I I , 11.1'11 altijd weI enige Biclcerdikes in het gevang. Zij waren zo bekend 
"111.1011 Ie jaren op een plaats bleven wonen. De meeste hoerenfamilies 
I, ,,1.1"11 daarentegen een nomadisch bestaan Ze verhuisden regelma
II, '"111 hun huurschulden te ontlopen. De huisbazen klaagden dan ook 
Itl!I'1 livcr deze wijze van bewoning. Kerkelijke huisbazen waren zo at
1'111 I,' sc:hrijven: 

III d,' Woningen die W~ onlangs per Kamer haddcn verhuurd bewocnd 
""1 d"11 door Hoel'en. D,even en Tippelo.o.rstcrs die de Vriiheid van <tnderen 
",1111;1,,11"11 Hrl is een Schundc voor' de Goede N<t<tm van de Engelsc Kerk 

Juli 1844. Ecclesiastical Comlllissioners l7 

I'll I,~III/' llill de wilk Bedcrn, waar de kerk huisbaas was Het was blijk
l"lill 1',"('11 sc:hande voor de anglicaanse kerk dat de hygienische 001

"'II,IIIdwdc:n daar treurig waren Riolen, waterleidingen en sanitair 
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ontbraken. Varkens en schapen verdrongen zich op de kleine binnen
plaatsen. Geslachts- en andere ziekten zullen welig getierd hebben 
De hoeren die in dergelijke huizen een onderkomen hadden, waren er 
nog betel' aan toe dan zij die niet in de bordelen toegelaten werden. De
ze vrouwen moesten hun bedrijf in de openlucht uitoefenen Een van de 
meest beruchte gevallen was Margaret Barrett uit York. 'u Ze stond be
kend als hoer: alcoholiste, syfilispatiente, dievegge, vagebond en ge 
welddadig type. Haar gewelddadige actie bestond uit het vernielen van 
haar eel toen een bijbelse dame haar vermanend toe kwam spreken. De 
'lady' kreeg ook een welverdiende dreun. Margaret Barrett is minstens 
vijftig maal veroordeeld I~ 

Arbeiders zien mel lede ogen aan hoe rijke heren met hoeren de schouwburg 
verla ten 

Rijkdom 
De ellende van de goedkope minnehandel stond in schril contrast tot de 
allure van de luxe-bordelen. Deze waren weelderig ingericht zodat een 
man van stand er zich thuis voelde. Ze waren een toevluchtsoord voor 
heren die de beklemmende huiselijke sfeer trachtten te ontvluchten. 
Het waren vrijplaatsen omdat er nauwelijks andere gelegenheden be
stonden voor lichtzinnig vermaak. 
De bordeeleigenaren spaarden kosten noch moeite om het genot in een 
exclusieve sfeer te verhogen. De vertrekken waren kostbaar gestof
feerd Men dronk er uit kristallen glazen; spiegels en erotische schilde
ringen bedekten de wanden. De h~le omgeving moest wellust uitdruk[I 
ken. Voor rokers stonden asbakjes klaar die een fatsoenlijk geklede da
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. "'I "11 achterkan\ van asbakje uit een bordeel 

II jI' v<Jorstelden. Draaide men ze om, dan was er een ontbloot achter
"11, Ie zien. De schaartjes om de toppen van de sigaren af te knippen. 
11"11 mannen- en vrouwengedaanten in de geslachtsdaad verstren

,'. Itl De aanstekers waren penisvormig 
I I "III('ns meest exclusieve bordeel was The White House. Men had daar 
" ,,,dl'n, zilveren en bronzen kamel'S ingericht. Daarnaast was er een 
,'I "I "11 een skeletkamer. In die skeletkamer beYond zich een kast waar 
"1'., Ililnisch een skelet uil kwam springen. Dit spookhuis-effect was 
\' ":1 rschijnli)k gebaseerd op een letterlijke interpretatie van een oude 
I 1I1,.,'lst! zegswijze: A skeLeton in the cupboard (een skelet in de kastl. 
I' 1,II'IIWe wil men zeggen dat er in een huis of een familie een schan
.11I:tI l'l'Cft plaatsgevonden dat in de doofpot is gestopt. 

,It'l :dlcen in Engeland, maar ook in Frankrijk lekenden de sociale con
I 111',11'11 zich in het bordeelwezen af. Enerzijds bestonden er de maisons 
.1 ,rlllrl/a.ge (slachthuizenl waar de hoeren als gevangenen leefden in 
,1""I,"l'e, ongeventileerde hokjes. De klanlen moesten buiten op hun 
I" 1111 wachten De meisjes werkten hen aan de lopende band af. Hun 
I I. 11'11 waren afgenomen en ze moesten in hetzelfde bed werken en sia
I"" Door vrouwenhandel waren ze in de slachthuizen lerechtgeko
1I1l'11 ()Iltsnappen konden ze niet. 
\,,1111,' andere kant waren er vele stijlvolle bordelen, vooral in Parijs.ln 
10 IHlr \'Ltn Venus bij voorbeeld, kon de bazin het gewenste type vrouw 
II\llIllo'l'('n dank zij een ingewikkeld bellensysteem. Dit is in 1820 be
01111'\"11 door Cuisin in Liefde a La Minute. Hij was een van die schrij
, I'. li"'/.ich badinerend en quasi-grappig uitlieten over het bordeelle

'-11 
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Komt u maar, ik zal u nuar de schellenzaal leiden, waar een slotenmaker 
een fraai mechanisme heeft aangelegd. Ik volgde dus madame de Ma· 
queraudicre (afgeleid van het Franse woord voor I<oppelaarster, opmer· 
king auteur), Goeie God. wat een groat huishouden 'Ik zal u de werking uit· 
leggen.' vervolgde mijn gezette begeleidster. 'U ziet dat de bellen per etage 
gerangschikt zijn. Dc schellen /.;ijn in goud, zilver. koper. brons en verguld 
zilver uitgevoerd.l~ 

Boven de bellen stonden de namen van de meisjes. Zij hadden namen
 
als Gertrude Eiwit, Laurette de Trotse en Eulalie de Slet. Iedere bel was
 
met een koperdraadje verbonden met de deuren en bedden in de ka

mertjes zodat de eigenaresse precies wist hoe intensief de kamel's ge

bruikt werden.
 
Het systeem verhoogde de spanning van het uitkiezen, Dit thema werd
 
in de bordelen van de 19de eeuw opnieuw vorm gegeven en verder uit 

gewerkl.
 
De keuze van de dame gebeurde ook weI met behulp van een klok,
 
Prentjes van de dames vervingen de cijfers, Als de gegadigde een munt

je inwierp, dan wezen de wijzers een meisje aan.
 
De beroemdste huizen in Parijs waren Le Colbert, de Chabanais en 6,
 
rue des Moulins, De ramen van deze gelegenheden waren van tralies
 
voorzien waardoor ze op gevangenissen leken.
 
De tralies moesten voorkomen dat hoeren voor het raam gingen zitten
 
om de aandacht van voorbijgangers te trekken Dat werd in die neUe
 

- ,,':' 

~ 
Automaat om dame te kiezen. de klok is 
ook afgebeeld op he! omsla9 van tlil 
boek 

Bad in een Lluur bordeel 

Marthe Richard 

111111·llllIlbct.amelijk geacht. Dat het gebouw een bordeel was, bleek uit 
I" I \t'lp,rol.c huisnummer. De bordelen heetten naar de huisnummers 
til '.!"I:Ii.llaJ11Cn zoals 6, rue des Moulins 'Chabanais' was ook een 

i I ",111111:1111. 

Iii tI.'. " IIIXI'bordelen waren de vertrekken consequent ingericht; oos
10 I , l'lj\ I Hlr!>ecld of Japans. Ook de martelkamers ontbraken niet. Voor 
1,"'"1'1:< II !lad men koninklijke kamers, voor mannen met een verfijnde, 
d", II <111I1'I)idl~ smaak oen chambre mortuaire, dodenkamer, waar men 

,. II 111111 \"'I'lusLigon in zolfmoordfantasieen. Zwart fluweel overheerste 
I I'll tI" ',J'l',~r was gedcmpl. Het 'management' deinsde er niet voor teo 

• <I,!	 01. I ,'llIl.i,' I.usscn doodsdrill en seksualiteit in de inrichting tot uit· 
IllIhl IlIj' 1.1' 1)1'(~llgcn. 

],,, I II oI"lIlills WII~, voor de adol con van de meesL favoriete plaatsen om 
,. II I" I "I'll 1)( '/,ol~h <I.all dl~ I ,ic:hl.sLad Lo vorpozen. Koningen, grootherto· 
• II 11111,,1:.:,:,01,'111','; ('II vI)()l'a<l.lIsl.aalldc schrijvcrs vcrzamelden zich 
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daar bij Marthe Richard, '5 lands beroemdste madame. 
Deze vrouw had een merkwaardig leven. Op latere leeftijd stortte zij 
zich in de abolitionistische strijd en maakte zich sterk voor het sluiten 
van de bordelen. Daardoor veroorzaakte ze grote opschudding. Aan
vankelijk bekladde men haar deuren met Merde, Marthe Richard (schijt· 
wijl); later werd ze een heldin. Aan het eind van haar leven kreeg ze 
weer spijt van haar abolitionistische activiteiten 
Op het platteland bestonden geen internationaal vermaarde bordelen 
Ze waren minder luxueus. Guy de Maupassant geeft in Huize Tellier 
een beschrijving van zo'n plattelandsbordeel: 

De Jupiter·salon. waarin de gezeten burgers bijeenkwamen, had een blauw 
behang en was versicrd met een grote plaat.. waarop men Leda onder de 
zwaan zag liggen. Men kreeg toegang tot dat vertrek langs een draaitrap 
die eindigde in een smalle. schamele deur. Deze kwam uit op straat. en heel 
de nacht bleef er, achter cen ijzeren traliewerk, een lampie boven branden, 
een lampje zoals men ze nog in sommige steden aansteekt aan de voet van 
MariabeeJden die mer. in de muur heeft gemetseld.2o 

IIlustralie voor 'Huize Tellier' door 
Dignimont. 1924 

In de provincie was prostitutie niet zo'n groot probleem als in de grote 
steden De 'overlast' was er minder en de huizen van plezier waren een 
integraal onderdeel van het uitgaansleven. De bordelen hadden er een 
nevenfunctie als cafe 

I 

Ii
 

\1 Ziekte en kunst
 
De man die in Parijs het bordeel in de Rue des Moulins beroemd maal<
 
te, was Henri Toulouse Lautrec. Hij was zo gefascineerd door het ho(:
 
rendom dat hij er zijn intrek nam om het leven daar te schildcren Hel.
 
kunstpubliek accepteerde aanvankelijk zijn schilderijen niet Todl 
kreeg hij later zijn werk geexposeerd in de reguliere salons. 
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1'1'11 van de eerste uitingen van zijn bclangstelling voor hoeren was de 
IlillsLratie die hij maakte voor 5t.Lazare, het lied van Aristide Bruant 
•• \ ('I' de hoerengevangenis. 

Met Henri's tel<ening op de titelpagina, werd In SI.Lazare een onmiddelJijk 
.'n fenomenaal succes. Bruant en zijn uitgever werden rijk door de tranen 
van straatmadelieven, bordeelhoudsters, prostituees en cocolles. de luxe· 
"Ietten van aile rangen en tarieven die zich erin herkendenl! 

Pierre La ~'lure 

\ I H·lide Bruant was de legendarische vader van hel moderne cabaret 
I, I J.\Tove grappen schokte hij de brave Jieden waaruit zjJn publiek 

I" ' I<llld Bruant maakte hoerenlicderen Een daarvan: 

\liln snollet.je, mijn knolletje Ma cosse de gosse 
II]('n 'LOU haar opsnoepen On Ia- lichl-ait 
d~ cen bonbon comme un ben bon 
,\anneer zij schoon was Tant qu'elle cst propre 
Ii" ze lekker ruiken kon Et qu'a sent bon 
I:ln verzorgt ze haar huid Qu's SO)'8 en peau 
II Ilaar jurk ziet ze er leuk uit Qu's soye en robc 

I,'d,'reen wil haa-r Tout Ie mond' la veut 
I",lt-reen g8bruil<t haar maar Tout. Ie mond la gobe 
I" Iwilige d8erne La setcree mome 

ii, \\ l'et dat ze 'cs J' la COlma-is 

I 1"111 Ii,' Toulouse-Lautrec met model voor zijn schllderij 'Au salon de la rue des 
'I ",111"'

A veut fmir au Chaba-na-is.\\" eindigen in de ChabanalsU 



Hoewel Toulouse Lautrec veel succes boekte in artistieke kringen, 
schilderde het grote publiek hem af als een zielige man die door zijn li· 
chamelijke gebreken geen 'normaal' liefdesleven kon leiden 
Een vergelijkbaar geval was Vincent van Gogh die zijn oor afsneed om 
aan een hoer te schenken. Nationale trots maakte van hem een 'melan· 
cholicus' dat een eufemisme was voor 'zielige' man. 
De buitenwacht interpreteerde de belangstelling van kunstenaars voor 
hoeren geheel in de geest van de tijd als 'ziekte'. Zijzelf namen nauwe· 
lijks de moeite dat aureool te verdrijven fntegendeel, ze cultiveerden 
het. Dat was hun reactie op het 'ziektevertoog' van de 19de eeuw. 
Vooral in de literatuur komt tot uiting dat kunstenaars gebiologeerd 
waren door het ziektesyndroom. Literatoren vatten in deze epoque een 
fascinatie op voor de tainted beauty, de vergane schoonheid. Zij was 
een bleke, wegkwijnende dame die leed onder haar intense gevoelens. 
Mario Praz, de auteur van het klassieke werk over zwarte romantiek, 
The Romantic Agony, (De romantische zielestrijd) geeft een opsomming 
van soorten langzaam verdwijnende schonen: 

Mooie bedelaressen, verleidelijke feeksen, fascinerende negerinnen en vel" 
lopen prostituees. 2:1 

Merkwaardig genoeg vallen negerinnen ook onder de 'verlepte schoo 
nen'. Een van de bekendste vertegenwoordigers van deze stroming, 
Charles Baudelaire, leek het op dat gebied met Mario Praz eens te zijn 
Hij had een verhouding met een zwarLe vrouw, Jeanne DuvaL Praz 
merkt allercharmantst op dat Duval 'mooi was, tenminste in de ogen 
van Baudelaire en dom volgens iedereen inclusief Baudelaire'.2' 
'Afwijkende' vrouwen krijgen het stigma van het 'zieke type': een nieuw 
vrouwbeeld dat levende vrouwen aan het zicht onttrekt. Baudelaire 
zelf kondigt de stap aan van de zieke naar de dode vrouw die in de de
cadente literatuur zo'n grote rol gaat spelen: 

Wat rnij betren, ik hou zo weinig van de wereld van vandaag, dat ik net als 
die gevoelige en nietsdoende vrouwen, die naar men zegt vertrouwclijke 
bricven schrijvcn aan denkbeeldige vrienden. graag aileen zou schrijven 
voor doden. 
Maar het is nict aan ccn dode dat ik dit kJeine boekje opdraag het is aan 
een vrouw die, hoe zick zij l)ok is. altijd wcrkzaarn is en leeft in mij 25 

Het type van de zieke hoer is het meest spectaculair vorm gegeven in 
La Dame aux Camelias van Dumas fils (1824-1895) Deze dame heefL 
echt besLaan. Ze heette Marie Duplessis en was een dure demi·mon
daine die iedere avond in de opera te vinden was. Voor Dumas was dc 
demi-monde: 'de wereld die daar begint waar die van de wettige echtgc
note ophoudt en daar ophoudt waar die van de wettige gade begint'o 
De dame met de camelia's dankte haar bijnaam aan de camelia's die z,c 
altijd bij zich droeg: witte als ze beschikbaar was en rode in haar 
menstruatieperiode. 

Demi-mondaine in pronkhemd. uit een Frans lild
schrift, 1890 

1,'1 ~ .. rah Bernardt, de beroemde actrice in de hoofdrol, werd het als 
'''II,,·lsLuk een groot succes. Giuseppe Verdi bewerkte het verhaal tot 
,'! II ''1wra La Traviata (de Ontspoorde) 
j "II Nt)derlandse schrijver, de tachtiger Marcellus EmanLs, noemt dit 
.lldl III '/,ijn boek fnwijding (1900) Dit verhaal beschrijft evenals Zola's 
'1,,/1/,/1'1:11 zieke hoer. 

\111, van morge hadde we 't over de Dame aux Camelias'
 
IIII It,,iJben jelui pas van Sarah gezien, he?'
 
1,11,;IIlOU we hadden 't aile drie heel erg mooi gevonden. trouwells rna
 

11111(' 

11;01 I'; Ie /.eggen'. viel mevrouw Onderwaarden in. 'd'r spel vond ik mooi: 
11,:1;11' d,ll ~luk ik begrijp niet dat Lo'n grote tragedienne niet 'n fatsoen 
1,,1,,'1' ,;lul< ultkiest'.2U 

Iii 1'<I,ll'dpcrsoon in diL boek ontmoet Tonia, een demi-mondaine, die 
, 111i'1'd IIp hem wordt. Uit angst voor zijn omgeving verlaat hij haar. 

I 11111 II 'I' !< ri j~'L i',C ccn crnsLige ziekte en sterft. 
111'1111;11' sLnlbcd brcngL LC Le berde daL haar ziekte de strafvan God is 
." 'I 11/1;1 r !1)VCllswiji',c Zllla's Nana heef(, cen even droevig einde; ze be

IIld ;,;111 <1(, jlol<l<cll 
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Alfred de Musset in bordeel Farcy 

Het leek also!' het virus die Le bij de kl-engen die in de gout bleven liggell. 
had opgelopen, die kiem waarrnee Lii een heel volk had vergi!'tigd, naar 
haar gezicht was gestegen en haar weg had laten roUenn 

Het verhaal gaat dat Zola, toen hij Nana ging schrijven, niets afwist 
van de we reId der courtisanes Om die leemte te vullen liet hij zich door 
een vriend bij de courtisane Valtesse de la Bigne introduceren. Een. 
maal aan tafel zei hij niets, wat teleurstellend was voor zijn gastvrouw 
die op een interessante conversatie had gehoopt. In plaats van aan het 
gesprek deel te nemen, zat hi) voortdurend aantekeningen te maken. 
Eindelijk leek hij wat te gaan zeggen. ledereen wachtte vol spanning op 
een briljante opmerking. Hij zei: 'Hoe hoog is het plafond?' 
In het werk van Zola, Dumas en anderen beleeft de ziekteliteratuur uit 
de Renaissance een wedergcboorte 

II	 De cultus van de sociale ziekte 
Kunstzinnige geesten cultiveerden niet aileen de ziekte van het indivi.

II	 du maar ook die van het grootsteedse leven. Wat voor burgers een 
besmettingshaard was, maakten de schrijvers, architecten en andere 
kunstenaars tot een bron van nieuwc mogelijkheden 
Baudelaire bij voorbeeld had een passie voor de kunstmatigheid van de 
stad. Hij beschreef de 'onechte' geneugten van het drank· en drugge. 
bruik. De dichtcr met de grocn geverfde haren zocht vooral de nachtzij. 
de van de stad op. Volgens de Duitse liLerator en kunsthistoricus Wal. 
ter Benjamin was Baudelaire de eerste dichter die de 'religieuze roes 
van de grote steden' bezong 21l Daarin 'zwierven hoeren rond met de 
rusteloosheid van een roofdier' en ook diens plotselinge gespannen 
aandacht. 2

!J Vergeleken bij de 'heilige prostitutie van de ziel' vond hij 
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1",1 dagelijks leven maar mistroostig. 

/\ travers les lueurs que tourmente Ie vent 
I.a Prostitution s'allume dans les rues'JO 

1J00r de schiinsels die de wind kwellen
 
I.icht de prostitutie op in de straten.
 

lit ;trchitectuur van winkelpassages, stations, boulevards en theaters 
1,,·II'I'fde een bloeiperiode. Deze plaatsen dienden als achtergrond voor 
I I II rijk openbaar leven. Bij de dierentuinen, stations en winkels lla· 
1l l l'Iden kleurrijke figuren die steels naar de vrouwen lonkten. Zij voel· 
ii, 1\ l.ich verheven boven het grauw van het proletariaat. Het waren de 
1llllIl'urs, boulevardiers en bohemes. In deze periode doet ook de dandy 

III intrede in het straatbeeld. Zijn bedoeling was gezien te worden. Hij 
100,I!H'erde onaantastbaar te blijven. Dit in tegenstelling tot de llaneurs 
dll' I(~ veel lieten merken dat ze op avontuur uit waren Boulevardiers 
111I11','('n nonchalant rond op de boulevards en verdreven hun tijd op de 
I"l a::,sen. Boheme was iedereen die zich in de marge van de maat· 

! II Ippi) bewoog doch in het nachtleven een vooraanstaande plaats in· 
II" III 

\1 dl'l.e typen kregen in de 'belle epoque' een eigen gezicht. Het was im· 
111 0 '1'; de bloeiperiode van de fysionomie, de Jeer van de gelaatstrel\:ken. 
'd"11 probeerde in de lichamelijke kenmerken het karakter van een 
111 0 II~ af te lezen Daar deze manier van denken overa] geaccepteerd 

\ II undervond Lombroso geen tegenwerking toen hij zijn wantheo· 
II' 0'11 presenteerde. Hij maakte 'Iichamelijke afwijkingen' tot een crimi· 
t" "I \crschijnsel. Zo werd de 'demimonde' (Ietterlijk halve wereldl cen 
'"1' I, rwereld. 
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Noten en bronvermeldingen hoofdstuk 6 
I Parent Duchatelet, La Prostitution dans la Ville de Paris, bIz. 63.
 
2 Lecour vermeldt dat weI.
 
3 Geciteerd in Henriques, Modern Sexuality
 
4 Geciteerd in Judith Walkowitz, Prostitution and Victorian Society.
 
5 Te vinden in het aanhangsel van het werk van Lecour.
 
6 Die aandoenlijkc verhalen zijn te vinden in het werk van Walkowitz
 

en Kathleen Barry. Female Sexual Slavery
 
7 GeciLeerd in Henriques. Modem Sexuality, btz 21.
 
8 Zie introductieartikel Keith Neild van Victorian Articles.
 
9 Geconstateerd door Walkowitz
 

10 Geciteerd in Neild. 
II Ned vert. van Psychopathologia Sexualis, biz. 123 
12 Parafrase Gp uitspraak van Roland Barthes 'La sexualite est par-

tout, sauf dans la sexualite·. 
13 Josephine Butler, The Hour Before the Dawn, bIz. 29. 
11 George Bernard Shaw, Mrs. Warren's Profession, bIz 251. 
15 Zie Yves Guyot, Prostitution. Hij rekent ook met het idee afdat de sy

filis door de onLdekkingsreizigers in Europa is gebmcht. 
16 Gcgevens ontleend aan Frances Finnegan, Prostitution and Poverty 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Geciteerd in Romi, Les Maisons Closes, deel 2, bIz 44. 
20 Guy de Maupassant, 'Huize Tellier' in Liefdesverhalen, biz 58. 
21 Pierre la M ure, Moulin Rouge, bIz 119. 
22 Franse tekst in Romi, Les Maisons Closes, deel 1, biz 160. 
23 Mario Praz, The Romantic Agony. biz. 38. 
24 Ibid, biz 40. 
25 Charles Baudelaire, Onechte Paradijzen, bIz. 7 en 8. 
26 Marcellus Emants, lnwijding, biz. 13 
27 Emile Zola, Nana, bIz. 399. 
28 Walter Benjamin, Baudelaire, bIz. 50. 
29 Ibid, biz. 14 I. 
30 Ibid, bIz 51 
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Hoe misdadig is de criminologic? 

I Ii/ll broso 
\ "'" de meest gewelddadige aller eeuwen aanbreekL, lanceren Lom
IIII1 .0 en de zijnen een nieuwe aanpak van heL prostiLutieprobleem: de 

I Illlinologische. Het werk van Lombroso vormt de aanvang en tevens 
IJI'I ,licptepunt van de criminologie. Zijn visie op de misdadiger maal<t 
,III' \\'eLenschap gevaarlijl<er dan de criminaJiLeit. 
I, otlillroso dachL de misdadige aanleg van iemand te kunnen afmeten 
H:III lichamelijke kenmerken zoals schedelomvang, de lengLe van de ha
1 1 '11 I'n de positie van de oorle! Hij zette de tendens Lot biologiseren 

"111 Niet aIleen het geslachtelijk leven, maar het gehele lichaam 
1111>1 ',I onder overheidscontrole l<amen. Hij ontwierp een model waar 
1,,'1 Illot.-criminele lichaam aan moest voldoen. MeL dit ontwerp voor 
")"'11 pakte hij de meetlat en sloeg daarmee individuen tot geboren mis
'1"lli,~nrs. Iedere afwijking van de norm was een kenmerk van misdadi
I!' ,llspositie. Degenen bij wie een dergelijke abnormaliteit werd ge
"oIl',lnLeerd, moesten aan de maatschappij onttrokken worden Oat 
WH', Lombroso's idee van preventieve misdaadbestrijding 

1/11 I lworie paste hij tevens toe op proslituees Samen meL mcde- Italiaan 
1"I 11'10 vervaardigde hij een vreemsoortig schrijfsel daL in 1893 ver-

I 111'1 II onder de titel: De vrou:w als misdadigster en prosliluee Daarin ma
111'11 lit: schrijvers dankbaar gebruik van de evolutieleer van Darwin. 
11,11' la~cr de levensvorm, hoe minder de misdadigheid Misdaden Jwmen 
III[ ,lll'lcn nauwelijks voor. Alleen vogels plegen wei eens echtbreuk 
1), \, Ilgcnde gelaagdheid in zijn kosmos bestond wt de primitieven_ Hier
III III aellt hij een nuancering aan: de primitieve man stond hoger dan de 
jlllllilliuve vrouw. Zij leek het meest op een aap. Haar seksualiteit zou 
"." ,ll('rlijk zijn. Mentaal hadden dergelijke onbeschaafde wezens de pu
I" ,/, II nog niet bereikt, hoewel ze lichameIijk een vrouw waren. 
I," I',irnitieve man Looit zich, aldus Lombroso, graag met veren, verf 
t 11 1\\ "len om de mannetjesdieren I.e evenaren. De primitieve vrouw pro
1""11 lJP dit gebied haar man te overtreffen Haar gemis aan schoon
IWlo! rllmpenseert zij door een overdaad aan versierselen. Hierin 'ont
til III !.ombroso de reden waarom hoeren zoveel make-up gebruiken 

If' I :l1Hl dichter bij de primitieve dan bij de normale vrouw. Bij prosti 
III' ''', Iwmen om dezelfde redenen veel tatoeages voor. De gewone da
III' \ Illdi. het namelijk niet betamelijk om haar gezicht te beschilderen. 

'I,e hebben Sonja_ en ik heb dat. geld zelf nodig.' Maar hij bedacht. dade 
III, cI"l hij Iw/ geld niel t.8rup,- kon nemen en dat. hii het in icder geval niel 

. ,," e10en 
I", I g('ld 

'Sonia hecft imm8rs ook Dommade nodip,-' Die zindelijkheid 

Dostoyevski 
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