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7 Hoe misdadig is de criminologi( ~'! 

lombroso 
Vllor de meesL gewelddadige aller eeuwen aanbreekL, lanceren Lom 
III oso en de zijnen een nieuwe aanpak van heL prosLiLuLieprobleem: de 
niminologische. Het werk van Lombroso vormt de aanvang en Levens 
llv! diepLepunL van de criminologie. Zijn visie op de misdadiger maakL 
,Ill' wetenschap gevaarlijker dan de criminaliLeit 
IIHllbroso dachL de misdadige aanleg van iemand te kunnen afmeLen 
'liLlI lichamelijke kenmerken zoals schedelomvang, de lengLe van de ha 
II 11 en de posiLie van de oorlel. Hij zeLte de tendens Lot bioJogiseren 
\ nort Niet alleen heL geslachLelijk leven, maar heL gehele lichaam 
1II,lest onder overheidsconLrole komen. Hij onLwierp een model waar 
lid nict·criminele lichaam aan moest voldoen Met dit ontwerp voor 
O)~('n pakLe hij de meeLlat en sloeg daarmee individuen tot geboren mis· 
r1oldigers. Iedere afwijking van de norm was een kenmerk van misdadi· 
1'.1' dispositie. Degenen bij wie een dergelijke abnormaliLeiL werd ge· 
II,nstaLeerd, moesten aan de maatschappij ontLrokken worden. DaL 
\\ as Lombroso's idee van prevenLieve misdaadbesLrijding. 
'.1)11 theorie paste hij tevens toe op prostituees. Samen meL mede·ltaJiaan 

I t"nero vervaardigde hij een vreemsoortig schrijfsel dat in 1893 Vel" 
'" heen onder de Lite!: De vrouw als misdadigster en prostituee Daarin ma· 
I\J'1I de schrijvers dankbaar gebruik van de evolutieleer van Darwin. 
Iloe Jager de levensvorm, hoe mindel' de misdadigheid. Misdaden komen 
Illi dieren nauweliJks voor Aileen vogels plegen weI eens echLbreuk 
1)(' volgende gelaagdheid in zijn kosmos besLond uit de primiLieven Hier· 
III IJrachL hij een nuancering aan de primitieve man stond hoger dan de 
wimiLieve vrouw. Zij leek het meest op een aap Haar seksualiLeit zou 
III 19 dierlijk zijn. MenLaal hadden dergeJijke onbeschaafde wezens de pu· 
I t1'rteit nog niet bereikt, hoewel ze lichamelijk een vrouw waren. 
1"11 primitieve man tooit zich, aldus Lombroso, graag met veren, verf 
I tl kralen om de mannetjesdieren te evenaren De primitieve vrouw pro· 
I ,,'('rt op dit gebied haar man te overtreffen. Haar gemis aan schoon· 
111'id compenseert zij door een overdaad aan versierselen. Hierin 'ont· 
II'dd.' Lombroso de reden waarom hoeren zoveel make·up gebruiken. 
1,Ij staan dichter bij de primiLieve dan bij de normale vrouw. Bij prosLi
1I(~es komen om dezelfde redenen vee] tatoeages voor. De gewone da· 

1111: vindL heL namelijk niet betamelijk om haar gezicht Le beschilderen 

. 'Ze hebben Sonja en ik heb dat geld z.clf nodig' Maar hij bedacht dade· 
IlIk dat hlj het geld niel tel'ug kon nemen en dat hij het in iedel' geval niet 
IOU doen 
kosI. geld 

'Sonja heeft immel'S ook pommade nodig' 
. I 

Die zindeli)kheid 

Dostoyevski 
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Tatoeages 

In de geciviliseerde wercld is ijdelheid volgens Lombroso cen vrouwen· 
zaak. een leken dal de gewone vrouw tussen hoer en naluurmens in 
staat. De normale vrouw is minder ontwikkeld dan de man. Ze kunnen 
minder goed koffie zetten en wijn schenken dan mannen. In alles LiJn ze 
minder intelligent, dus ook in de misdaad. Voor de meesle delictcn wa· 
ren ze te dom. Een uitzondering vormen de moordenaressen, die zeer 
intelligent zijn. Zij zien er dan ook uit als manwijven De mcest voorko· 
mende misdaad onder vrouwen is prostitutie. 
Oat vrouwen over het algemeen dommer zijn dan mannen, mecnt hij 
onder andere le kunnen aOeiden uil de lengte van het haar Hct haar 
van vrouwen is over het algemeen langer. Omdat ze dierlijker zijn, 
hebben ze minder gevocl. Ze l<Unnen dan ook beter tegen piJn. Voor zoo 
ver ze tol gevoel in staat zijn, is het medelijden. Oat wordl hun ingcge· 
yen door hel typisch vrouwelijl< verJangen naar moederschap. Voorts 
zijn vrouwen leugenachtig. 
Bij hoeren komen al deze eigenschappen in gcperverteerde vorm voor 
Met primitieve vrouwen hebben zij de Lucht tot uiterlijk verloon ge· 
meen, met de gewone dames stemmen zij overeen in het onvermogen 
lief te hebben. 
De red en waarom vrouwen zich gaan prostitueren, moet in de morele 
idiotie gezochl worden, het primaire kenmcrk van hoeren Gcldnood en 
sociale ellende zijn volgens Lombroso slechts een excuus. Hun vcr 
dienscen zien zij als een aalmoes. [n hun hebzuchtighcid zien zij de 
klant niet als man, maar als geldbuideL Behalvc debiel, zijn hoercn ook 
schaamteloos. AJleen voor de dokter die hen op gcslachtszicktcn moet 
onderzoeken, generen ze zich. Het was Lombroso niet ontgaan dat 
prostituees niet graag de gedwongen behandcling ondergingen. 
Lombroso somt ook nog enkele secundaire kenmerkcn van hocren op. 
Zo lijden ze bij voorbeeld aan aanvallen van goedmoedigheid 

II" ~>lsche hoeren. 'verzameld' door Lombroso 

"",I;wlllsdelen van pnmllieve vrouwen. 'verzameld' door Lombroso 
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Wal mij belrefl. loei Nana die mel lien grole geldslu!<ken aankwam en een 
lachend gezichllrok Will u zich hierovN onlfermen. heren. hel is "oor de 
armen2 

Emile Zola 

Dit is moeilijk te rijmen met een andere karaktertrek van hoeren: klep· 
tomanie. 

Zij en stelen. zij' Ze l.OU haar laalsle japon uildoen en verkopen. 7.e zou op 
haar blote voelen lopen om jullie le geven wal ie nodig hebl. /.0 IS loii' Ze 
heefl de gele kaarl. omdal mijn kinderen van honger sliervcm. voor ons 
heefl 7.e loich verkochl' :j 

Doslovevski 

Lombroso Yond de lTIeeste hoeren dom. Om dil te staven haalde hij Pa· 
rent-Duchatelet aan die hoeren hun eigen naam liel opschrijven_ Lukte 
hun dat, dan waren ze intelligent. Het was echter een ongelukkig crite· 
rium want de meisjes waren weI eens hun echte naam 'vergeten'. Ze 
prefereerden anoniem te blijven. 
Een ander secundair kenmerk van prostituees was hun dierenliefde 
waarmee ze hun gevoelloosheid voor mensen compenseerden. Zelf had· 
den zij als een trouwe hond hun pooier lief. Gelijk een hond lieten ze 
zich door hem slaan 
Inderdaad werden hoeren honds behandeld De madames stimuleer· 
den het pooierschap. De 'beschermheren' hielpen om de vrouwen in hel 
gareel te houden. Zij zorgden ervoor dat ze op tijd met hun werk begon· 
nen en geen klanten weigerden. 
Wat voor hoeren een kenmerk van hun beroep is, ziet Lombroso als een 
karaktertrek Zo denkt hij dat hoeren van nature geneigd zijn tot alco· 
hoJisme, dansmanie en i)delheid Hij vergeet dat ze tijdens hun werk 
moeten drinken en dansen. Hun clientEde eist dat ze er verzorgd uitzien 
Zo viel het Lombroso ook op dat hoeren vaak verhuizen Hii conclu· 
deert daaruit dat hoeren wispelturig zijn. Doch het veranderen van 
slandplaats heeft andere redenen: het ontlopen van de politie en de 
hoop op hogere verdiensten 'Nieuwe' meisjes zijn meer in trek 
Lombroso en Ferrero weigeren categorisch prostitutie als werk te zien. 
Zij zien de 'gespeelde' als de 'ware' hoer Zij construeren de persoonlijk
heid van prostituees uit het gedrag dat zij tijdens hun werk vertonen 
Dat is hetzelfde als veronderstellen dat een acteur de rest van zijn Ie· 
yen degene blijft die hij uitbeeldt. Ze maken van hoeren een aparte 
·monsensoort'. 
De nuanceringen die Parent-Duchatelet aanbracht, schrapten ze. Pa
rent·Duchatelet veronderstelde bij voorbeeld dat hoeren dik werden 
van warme baden en te veeI eten. Lombroso laat het vele eten weg en 
voert de baden als enige oorzaak aan. Parent-Duchatelet lijkt te twijfe
len tussen geldgebrek en luiheid als motief om in het leven te stappen 
Lombroso is er daarentegen stellig van overtuigd dat achterlijkheid en 
luiheid de drijfveren van een prostituee vormen. 
H ij is er zo zeker van dat de hoer een apart 'mensensoort' is, dat hij dal 

De schedelverzame· 
ling van Lombroso 

clfs in lichamelijke kenmerken meent te kunnen terugvinden. Hij 
'onstateert' dat prostituees langere handen hebben dan gewone vrou
\lien Hun voeten zijn evenweI kleiner De meeste vrouwen van lichte ze
den hebben rood of blond haar. Brunettes en zwarlharigen komen in 
Illindere mate voor. De schedels zijn onder de norm: de onderkaal{ is te 
~ root.
 
/.ijn werk was een schrikbeeld voor prostituees Dat blijkt uit de inker
\'lI1gen die ze op hun celmuren maakten:
 

Voor Lombroso Ombroso, Ombroso- (lLaliaans voor achlerdochlig. 
aUleur) Je maakt me bang mel je schedelverzameling Je will er nng meer 
hebben en in jouw museum ziel men slechls dodelijke vermaningen De be 
/.oeker huiverl wanne('[ die bedenkl dal na loijn dood zijn schedel in de ge· 
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\'angenis aehtcrblijft Dal men mijn kop. waannce ik nog nooil iets steehls 
heb verLonnen. ooil een keer in de reel<s misdadigers opneemt. doelmij sid 
deren. MiJn besle Ombroso, je /,ullmijn becnderen nooil krijgen 1 

Adieu Lombroso. de volgende I«'>er keel' Lui je me een hele, en niet een hal· 
ve portie dieelvoer voorsehrijven Maar ie hoen niet op mijn sehedel te re 
kenen voor je ver7,ameling. 

Lornbroso heeft die inscripties bestudeerd om er nog enkele misdadige 
kenmerken aan te ontlenen, Hij treft ook hartekreten aan van hoeren 
met geslachtsziekten: 

Die anne nummer 50 is lotaal onlroostbaar vanwege haar dOl1lll1e ll1innaar 
die haar besmel heefl nadal hij hdal' met. zijn mooie praaljes betoverde 

Ant.oneUa ~101 15 iaetr Lieve Syphilidocomium, ik begroet. ie voor de 
derde keer Ik ben Anlonelt.a en Lit onder de svfi!is.5 

Lombroso krecg toch kritiek en weI op zijn werkwijze Men Yond het 
niet ethisch dat hij politiearchieven opentrok om mensen op te tromme· 
len voor zijn metingen. Doch er werden destijds weinig kanttekeningen 
geplaaLst bij zijn denkbeelden. Integendeel, zijn werk werd at spoedig 
vertaald De socialist AugusL Bebel (1840·1913) citeerL hem zelfs met in· 
stemming in De Vrouw en het socialisme (1904), Dit bock is een feministi· 
sche klassieker omdat het vool' het eerst vrouwen als een aparte belan· 
gengroep beschrijft Bebel ziet in de slechte economische omstandighe· 
den de hoofdoorzaak van prostitutie. Toch kan hij het niet nalaten om 
met Lombroso te zeggen dat het drukke seksuele leven van hoeren mo· 
rete degeneratie in de hand werkt. 
Lombroso's methoden vonden veel navolging. [n Spanje bij voorbeeld 
pasLen Bernaldo de Quiros en Aguilaniedo zijn werkwijze toe op hoe· 
renjongens. Hun licharnelijke kenmerken werden onder de loep geno· 
men Van aile jongens rnaakten ze een staatje: 

Nr 8 Aurom, uil Cuenca, 21 jaetr oud, kleermetker, geen baard Kasletnje 
bruin. krullend doeh SI,lP haar Iris donkerbruin. Neus horiLonlaal reehl 
Lengle 1,595 meler 
doorsneesehedel voor en achler 192 

overlangs 145 
omvang: borslwijdt.e i50 

t.aille ilO 

schouder 450 

kuilen ;32" 
arm 230 

Speelde vroeger mel alles. Masturbeerde van Lijn veertiende tot zevent.ien 
de jaar, normale eo'ilus. 18 iaar. Beweert. met zijn geliefde te leven. Om 
vangrijke penis Trechtervormige anus, vrouwelijl<e eigenschappen. Veel 
haar op benen, bijna niet op de borsl. Houdt niel van vrouwen h 

Ze lieten het zelfs niet na de geslachtsdelen op te meton. 

I Jegeneratie 
\'(Jor het optreden van Lombroso werd altijd tegen prostituees gewaar· 
,t huwd orndat ze met misdadigers zouden omgaan. Lombroso 'bewees' 
.I,ll hoeren zelfcriminelen waren Hij dacht dat terug te kunnen vinden 
III 'lichamelijke afwijkingen', De lwee Spanjaarden gingen nog verdeI': 
till) llchamelijke kenmerken zouden wijzen op degeneratie van hel men, 
.'ngeslacht Dat is in Legenspraak met wat Lombroso zei die hel uit 
Ie Iiterblijven in de evolutie verklaarde, 
lIn Quiros en Aguilaniedo beginnen hun onverkwikkeJijk geschrijf met 

,I" verpletLerende mededeling: 

I'roslilulie is het.zclfde als degeneralie, Op hel geslaeht.sl,ven loegepasl, 

belel<enl het. een speeiaal soort degenenllie, 

11,'\ woord 'degeneratie' krijgt in de volgende decennia een steeds 
'» I ;lIlgere klank Aanvankelijk was men bang voor het verval van het 
1.llniliegeslacht. Maar de bezorgdheid ging zich uitstrekken over de na, 
I II' als geheeL Al spoedig kende men aan een totaal voll, bepaalde I,a
I ;lldr:ristieken toe Dit gebcurde ook op lichamelijk niveau: bij voor
t,,'.dd blond en groot Nu zijn Scandinaviers over het algemecn lich.er 

III Ideur dan zuiderlingen doch dit valt niet te generaliseren, Dit ge
I" '11J'de in deze periode weI en men had de neiging volk en ras met el

I ':11' Le identificeren 7 

.de voort.plant.ingseellen moelen op dezelfde manier besehermd en ver 
/,orgd worden als het. opgroeiende kind, Dal is de ('nig iuiste beschenning 

van I<ind en ras 
Tubercolose, svphilis en aleoholisme '.iin de drie doodgravers vc1n het ras. 

De Duilse dol<t.er Johann Ude, 
1920 

lit 'iI' tendens is in Duitsland het sterkst tot uitdrukking gekornen maar 
\.\_: ook in andere landen aan wezig, De kiem daarvan was bij voor

I" "Ill te vinden in de angst voor de degeneratieve effecten van 
I , .• Iachtsziekten, Die denktrant werd overal in Europa in pamOetten 
I I II Irlg'cstrooid: 

11,,1)ben Lij waarlijl< die vrouwen lief die mel hen omgaan n<1 een \'or'ige en 
'(101' de volgenden? Hebben Li j wac1rl ijl< die vrou wen lief die VOOI' een ig doe I 
11l'lJben hun aile eerge\'oel en hunne 7.uiverlijkheid Ie ont.nemen, ware' hel 
dan lIO!< hel lafst.e verraad legen on7e eerliiJ<e Vlaamsehe meisjcs of \TOU 
w('n? Hebben zii waarliik die vrouwen lief die voor geld zulk !aag genol 
,"I.nhieden en met. de c1keligst.e onverschiJligheid, in 't. volle bewuslLijn van 
IIlIn daad. mel een zoen, een helschen zoen op hunne lippen. een geslaehls 

/,i(,I<lc '.ouden overzeltcn?H 
Uil. Voor onze vrouwen, Belgic, I'JIS 

)11'1 allecn syfilis, maar ontuchl als zodanig zou het volk verzwakken 
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Dc schandeliike ondeugd. dG lust dGS vleesches. is de ondergang der maat 
schappij wegens haar gevolgGn. want 'Lii verGenigt in LICh aileen al de hoc 
danigheden. diG de OVG,'igG ondGugden anti sociaal makGn.9 

PrOrGSsor SGrtillangGs. begin deze eeuw. Leiden 

'Ras' was inmiddels een biologisch begrip geworden. Wet.enschappers 
hadden 'rassen' gemaakt door enkele willekeurige lichamelijke ken
merken 'in te kleuren' Bovendien schreven ze aan deze 'mensensoor
ten' bepaalde karal,tertrekken toe. De witte kleur werd de maatstaf; af
wijkingen daarvan gingen kleurlingen heten 
Zowel stilzwijgend als hardop verkondigde men de mening dat blanken 
superieur waren. Men wilde heL eigen ras tegen die wilde lieden be
schermen_ Dat blijkt uit een pamflet van Duitse vrouwen over de aan
wezigheid van Algerijnen in hun land. Na de Eerste Wereldoorlog had
den de Fransen Algerijnse troepen in Duitsland gestationeerd, die de 
orde daar moesten handhaven. 

Dc stmten ziin dag en nachl gevuld mel dGze buitengewoon krachtige 
gestallGn. die door hun schilcterachligG dracht 19rote. rode cape. wille 
brock. witte lulband en lange kromme sabel) en zekere goedmoedigheid de 
bec-olking ~nerzijds aantrekken. maar door hun onbeheerste geslachlsdrirt 
('en gevaar vormGn voor de gGhele bevolking. 

NoodkreeL Duitse vmuIVen. 102310 

De 'buitengewoon krachtige gestalten' waren voor hun 'onbeheerste 
geslachtsdrift' op de hoeren aangewezen Daarom gaf de overheid aan 
hen voorlichling over de gevaren van geslachtsziekten. De schrijfsters 
van de Noodkreet vonden dat overbodig. ZiJ waren immers geen Duit
sers en behoefden daarom geen bescherming. De deernen die zij be
zochlen, waren eveneens uilgesloten van Duitsheid: 

De artsen Gn het bestuur van het bezettG Rijnlanct weten dat dG IGgerplaal 
sen van de garnizoenen door het inlernationalG hOGrendom overstroomd 
is. Wii hebben het volsle recht de vrouwGn. waarlegen de kleur-ling~n be 
schGrmd moeten IVordGn. niet als Duitse vrouwen le beschouwen. 11 

Het boek Ceschlecht und Charakter (Geslachl en karakterl van Otto 
Weininger had in die tijd grote invloed. Het werk verscheen in 1903 en 
was tot groot verdriet van de schrijver een inspiratiebron voor de nazi
ideologie. Zelf een jood, pleegde hij zelfmoord toen de nationaal socia: 
listen aan de macht kwamen 
Helaas heeft hij het voor nazi's zo belangrijke onderscheid tussen hoe
ren en moeders van een 'theoretische' basis voorzien. 
In zijn hoofdstuk over prostitutie beweert Weininger dat er twee typen 
vrouwelijkheid zijn te onderscheiden: de moeder en de hoer Deze twee 
figmen zijn gemakkelijk te herkennen De moeder heeft aIle goede 
vrouwelijke eigenschappen. Hij vindt het een gelukkige zaak dat een 
moeder niet tegelijk een minnares kan zijn. 
De moeder richt al haar energie op de kinderen. Zij ziet de geslachtsge

IIIC()J1schap slechts als middel om kinderen le krijgen. Moeders Lijn niet 
IJ<Jng voor de dood omdat ze zelf nieuw leven kunnen maken 
I{:clere vrouw heeft de potentie in zich moeder of hoer te worden Aile 
\'rouwspersonen zijn namelijk in aanleg polygaam Ze zijn zich niet be· 
wust van hun geslachtsdrift. Toen de vrouwen aan de macht waren, ten 
Ilide van hel matriarchaat, heersLe er een grote chaos. Er waren geen 
\\'(\Lten Nu de man de vrouw de wet stelt moet ze wei trouwen. Een man 
lli'paalt of een vrouw moeder of deerne wordt, als hij voor heL eersL 
Ilaar haar kijkt. Ais een man in zijn blik laat merken hoe aanLrekkelijl< 
Ilii uen vrouw vindt, dan is ze voor het moederschap verloren Een moe
Iit'r wil geen aantrekkll1gskracht op mannen uiLoefenen. Een deerne 
Iinarentegen leeft aileen maar voor mannen Zij is bruLaler dan een 

IIlOcder en daarom ook interessanter 
1)(' grote tegenstelling tussen moeders en deernen valL af te lezen uit 
Illln kindertaL Moeders hebben altijd veel kinderen, hoeren weinig of 

I'.l'cn. 
Il'loren zijn volgens Weininger net zo abnormaal als misdadigers. Hoe
\\i(.1 hi) hem nJet citeerL, heeft hij waarschijnlijk Lombroso gelezen. 
III Ilet werk van Otto Weininger is de verheerlijl<;ing van heL moeder
,( hap terug te vinden. Zijn denigrerende opmerkingen over het matri 
,m:haat zijn overgenomen door Alfred Rosenberg, de partijfilosoof van 
I,' naL.i's. Hij werkle evenals Weininger mel typologieen zoals die van 

ill moeder en de hoer Voor Rosenberg bestaan er verschillende men
"I1Lypen die allemaal een andere waarde hebben Vrouwen bij \'oor

IH'cld vindt hij nieL gelijkwaardig aan mannen 
111 'I.ijn hoofdwerk Oer My thus des zwanzigsten Jahrhunderts (De my the 
c In de twintigste eeuw) geeft hij zijn versie van het onderscheid tussen 
<I, scksen. Hij zegt dat vrouwen niet in staat zijn totaliteiten te over
.' i('n. DaL benadeelt hun vermogen tot denken en handelen. 
II' hebben slechts een taak het ras zuiver en sterk houden. 'De vrouw 
lt1uet geemancipeerd worden van de emancipatie.' aldus Rosenberg. De 
I lllancipatie die hij voorstaat, betekent dat vrouwen de rol van fokdier 
lIP l.ich moeten nemen Op de eigenlijke emancipatie, de gelijkberechti 
/';Ing van mannen en vrouwen, is hij tegen. Het laatste is echter de enige 

I' 

Il('\ckenis van 'emancipatie'. Zijn interpretatie is juist het tegenoverge
It'lde daarvan. Zijn retoriek bestaat eruit dat hij hetzelfde woord ge

I'fuikt voor zaken die per definitie strijdig zijn 
I.iin argumenten tegen de gelijkstelling van man en vrouw zijn nogal 
11/1 uw. Als vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen, dan mogen ze 
'"l11 in het leger Blijkbaar vindt hij dat een voorrecht. De aanwezigheid 
\ ,1.1 I het zwakke geslacht op het veld van eer, zou degcneratie in de 
11:1l1d werken. Er komen dan vrouwenziekten in het leger, wat onmid
,1"\lijk tot degeneratie van het ras leidt. Met 'vrouwenziekten' bedoelt 
III) hoogslwaarschijnlijk geslachtsziekten want die waren getypeerd als 
""n van de belangrijkste oorzaken voor degeneratie van het ras. 'Ras
:"'nvermenging' is voor hem een andere bron van het kwaad 
Vrouger probeerde men het idee te slijten dat vrouwen vaker geslachts

/wlllen verspreidden dan mannen Rosenberg trekt die argumentatie
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door en zegt dat de vrouwelijke geslachtsorganen per definitie ziek zijn 
Zijn redenering zou dan luiden: vrouwen zijn niel alleen de draagsters 
van geslachtsziekten maar zijn zelf een ziek geslacht. In dat geval kun' 
nen vrouwen nooit de taak volbrengen die hij hun voorschrijfL het ras 
zuiver houden. Blijkbaar is geen vrouwspersoon daarLoe in staat want 
als vrouwen aan de macht komen, zouden ze mannen tot proslitutie 
aanzetten. Daarmee leggen ze hun dierlijk normbesef op aan manvolk 
dat van 'nature' boven hoererij verheven is. Het resultaat daarvan is 
dat mannen verwijven en zelfs lakschoentjes en lila kousen gaan dra· 
gen. 
In een visioen ziet hij hel leger een groot bordeel worden wanneer vrou· 
wen zich in de strijd gaan mengen Maar oak dat is inconsequent in zijn 
gedac!ltengang. Want zijn leger kan maar een doel voor de vertroebel· 
de ogen hebben vechten voor ras en vaderland. Vrouwen die zich vrij· 
willig aanmelden als soldaat, sleunen ongetwijfeld dat doe!. Zij zullen 
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Karikaluur op lafheid. 1914 

er niet op uit zijn het 'ras door prostitutie te degenereren' Het is een teo 
genstrijdigheid in zijn toch al warrige den ken dat het de ware aard van 
vrouwen is dat ze mannen tot prostitutie aanzetten, terwijl hun 
'waarachtige' taak ligt in het moederschap om het ras zuiver te houden 
of te maken 
Rosenberg keert de redenering van Weininger om; niet de mannen, 
maar de vrouwen zetten aan lol prostilutie. WeI neemt hij van hem 
over dat aIle vrouwen in aanleg hoer zijn.l~ 

De Fuhrer heeft ook nog enkele penneslreken aan de proslitutie gewijd. 
Hij noemde !let een 'verjoding van het zieleleven' en een 'mammonise· 

ling van de geslachtsdrift'.13 Mammon was de heidense godheid van de 
gcldzucht. Dat prostitutie met geld heeft te maken is waarschijnlijk de 
leden waarom hij het een verjoding noemt. De joden werden ervan be· 
,clluldigd alle geldzaken naar zich toe te trekken waardoor de Duitse 
,'(;onomie zou instorten. Het kan ook verwijzen naar het 'internationa 
1(" karakter van de prostitutie dat de Verontruste Duitse Vrouwen 
I ('cds in hun pamf1et noemden. Een van de verwijten aan het adres van 
Illden was dat ze 'internationaal' waren omdat ze over de hele wereld 
\'('1"strooid woonden Alles wat internationaal was, bedreigde het 'ras
,I'nbelang' van Duitsland. Hoeren werkten voor aile nationaliteiten; er

I;ll, ze vertoonden jodengedrag. Bovendien stond jood voor alles wat 
\'('rderfelijk was. De 'volksvreemde' prostitutie was een bedreiging voor 
,Iv Ariers. Met deze taal die pijn doet aan de oren, propageerde Hitler 
lat het hoerenprobleem op dezelfde manier opgelost moest worden als 

II( t jodenprobleem: Endlosung. 
'iii soort gerammeJ met woorden heeft de hoerenvervolging van de na-

I',; begeleid die tamelijk geruisloos heeft kunnen plaatsvinden. De jo
II, I1vervolging, die dan ook omvangrijker was, heeft aanzienlijk meer 
Iillldacht gekregen. De nazj's konden namelijk aansluiten bij de opvat
Itllgen over hoeren die in de voorgaande decennia van kracht waren ge 
wlll·den. 

", u iting Duitse bordelen 
Ilt Duitse abolitionistische beweging speelde een bijzonder kwalijke rol 
III de nazi-aanpak van het hoerenprobleem. Een van haar vertegen
\\, lordigers, professor Sellmann, pleitte ervoor dat de organisatie ging 
;llllenwerken mel de nationaal socialisten: 

Wat wij gewenst en gehoopt hadden. was ineens gerealiseerd. De bewe· 
ging waar wii het allerbeste van hoopten en die wij vanaf het begin hadden 
gcsteund, was aan de macht gekomen. Zij kon nu rJeze macht vaal' de strijd 
Icgcn de onzedelijkheid en voor de voll,svernieuwing aanwenden. I ·' 

I )al Hitler en de zijnen niet door religieuze motieven gedreven werden,
 
\\;IS volgens hem van ondergeschikt belang. Het doel, afschaffing van
 
,I" prostitutie, heiligde de middelen.
 
lit) wist zelfs de nazi-ideologie in de christelijke leer te integreren. Hij
 
1llleef: 

Iliologie. ethick en geloof moeten in hun drieeenheid behauden blijven. 
Itasseneenheid. zedelijlle reinheid en geloof in God horen bij elkaar. 15 

Ili,'rmec maakt hij een drieeenheid van drie tendensen uit de vorige 
'·,'IIW rcligieus fanat.isme, zedenprekerij en racisme. 

187 

• 

180 



De opsporingsdienst 
De Duitse abolitionisten hadden gestreden voor de afschaffing van de 
Reichsgesetze zur Bekdmpfung der CeschLechtskrankheiten lRijkswet Ler 
bestrijding van de geslachtsziekLenJ. Die wetten maakten een verplich
Le behandeling van geslachtsziekten mogelijl< en waren te vergelijken 
met de Engelse CD·Acts. In 1927 werden ze afgeschaft In dat zelfde 
jaar sloot men de bordelen. 
Een opsporingsdiensL lFahndungsdienstJ moest daarna iedere vorm 
van prostitutie de kop indrukken Deze opsporingsdienst was geba· 
seerd op samenwerking tussen overheid en burgers. Wijkbewoners 
stelden lijsten samen van mensen van wie men vermoedde dat ze 
prostiLuee waren en gaven die door aan de politie. 
De nazis maakLen dankbaar gebruik van die Fahndungsdienst. Zij 
stoorden zich namelijk mateloos aan de aanwezigheid van prostituees. 
Ze vonden hen een sLorend element in het straatbeeld. 

Deernen 5t.aan in de deuropelling t.e lonken. Halfnaal(t Vreselijl(e sehan 
de' Handel met liehamen ' Ik zou wei kUllnen huilen. Kan een man daarop 
ingaan? Voor geld? Dc hartstoeht verwordt tat sehaamteloosheid Zo is de 
Illaatsehappij' Zc kirt cn lokt Ze besehimpcn ons aehter on/.e rug. Poeh ' En 
wie heeft daarvan de schuld? Opgesloten in het. lust.getto Op s(r-aat. omar 
men blonde meisjes grijn/.ende Chinezen. De politic staal erbii te I<-lehen 
Dat is nu de burgerlijl(e staat' Alles gaat om bevrediging en geld."; 

Deze beweringen die pijnli)k eigentijds klinken, zijn van Goebbels. In
dertijd begonnen in Duitsland de keurige burgers met het gezeur over 
het straatbeeld In 1918 al was daarover een congres gehouden en 
sindsdien drukten wijkbewoners hun afschuw uit over de aanwezigheid 
van hoeren in een niet-aOatende stroom van pamOetten. 
OnderLussen waren de wetenschappers druk in de weer met het meLen, 
classificeren en fotograferen van de meisjes a la Lombroso. Van Lom
broso namen de nazi's de term 'morele zwakzinnigheid' over om hun 
praktijken te legitimeren. Zij breidden het bereik van de term uit ieder
een die werkschuw of anderszins niet in hun pantser paste, kreeg het 
stempel moreel zwakzinnig opgedrukt De kenmerken daarvan waren: 

Asoeiaal en onbekwaam om samen te leven Lijn zij die oneeonomisch en 
ongeremd zijn en uit gebrek aan eigen besefvan verantwoardelijkhei'd niet 
ir, staat ziln een ordentelijk huishouden te voeren en kinderen op te voeden 
tot bruikbare volksgenoten Tenslotl.e zij die door hun onzedelijke levens 
wandel buiten de volksgelll8ensehap vallen of duar hun IcvensondcrhoLld 
Illec verdienen. 17 

Een alllbtelijke definil.ic. 1941 

Het kwam erop neer dat iedere vrouw of man, die zich niet aan de ge
zinsnorm hield en geen arbeid verrichtte, als 'moreel zwakzinnig' werd 
betiteld. 
De nazi's begonnen hun praktijken met hoeren in de ziekenhuizen op te 
sluiten Met de nodige Tuchtigkeit zetten zij een registratiesysteem op 

""Itliefotc van Casque d'Or. zii sehree! een boek over haar ervaringen als prosli 

l'II'e 

I" ,len In Keulen stelde men in 1934 ambtenaren aan die een prostiLuLie· 
I :l1'Lotheek moesLen maken. Die bestond uit vier onderdelen 

kaartsysteem naa.r naam en foto 
naar straat 
naar bilnaam 
cen kaarLsysteem waarin iedereen vermeld sLond die ooit met heL Ge 

'llndheidsbureau te maken had gehad
 
I)e ambLenaren stelden formulieren ap die sociaal-hygienische an am
 
III c;e werden genoemd een sociaal-hygienische ziektegcschicdenis
 
I laarin stond of meisjes een erfelijke aanleg voor prosLitutie hadden.
 
\\ic hun broers en zusters waren, hoe vaak ze van beroep waren veran
 
t1I'rd en of er aangeboren zwakzinnigheid in de familie voorkwam Ook
 
\\crd vermeld of er alcoholici of epileptici onder de familieleden waren.
 
I kze kcnmerken werden tevens verzameld om vrouwen toL sterilisatie
 

I" dwingen.

/,0 maakte men een individuele geschiedenis om aangrijpingspunten t.e
 
\ inden am de desbetreffende persaon in het gareel te krijgcn Zo wer
 

,kn mensen gcsLandaardiseerd
 
Ill' nazi's lieten het nieL bij opsluiting in het ziekenhuis. Dc VrOL1W('ll
 
IIlucsten daar ook gesteriliseerd worden Doch de climinaticdrill gill/(
 

Ilog verder. De ministerraad deed in 1934 de uit.spraal< eLlt. Iwl. illl';\;,1
 
I,Ot) zijn als de deernen naar de concentratiekampen werll"11 ".,';;11111111
 
I)<tarop traden de nationaal-socialist.en nog harc!('r "l' 11'/'."1, 1'1 ,,',11
 
IllCCS In een weel< Ljjd had de poliLie van Dl'IC;S('hlllrI'H:'. \'I'<lll\\"" "1"'·"
 
pal(t. van wie de mcesLen bekcnde decrJw!) W;II'I'11 III 11:tIIIII("I' \\,1,"11
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Duits soldatenbordeel Ult de Eerste Wereldoorlog 

het er 248 in enkele weken tijd. Het resultaat was arrestatie van 2095 
vrouwen in een maand. Niet aileen prostituees werden gedeporteerd, 
maar ook hun echtgenoten De nazi's plaatsten de hoeren bij de politie· 
ke misdadigers Ze verkeerden in de veronderstelling dat hoeren niet 
solidair met hen zouden zijn omdat ze daarvoor te achterlijk waren 

Nazi·bordelen 
J)e nazi's zijn nooit consequent geweest Ze pasl"11 111111 1,,,llIi 
11,mr gelang de omstandigheden Een van die 0111SI.III\(II/,II,,j1 II 

lJ(,hoefte van hun manschappen aan de diensten VHII I'l" >:.111111 I 

\'lIel de nationaal-socialisten ertegen waren, gingcn /,(~ ('I' I", 1,1,1' "'ill' 
"('11 gereguleerde prostitutie in het leven te roepen. De hOCII'1I III d, '"11 

I cntratiekampen werden nu niet meer direct omge\)ral'liI 111.1111 
Illoesten eerst dwangarbeid verrichten als prostituee. De s sit WIII'I"'I' II 

11('n in de bordeelbarakl<en in, De 55 hield toezicht op hen, Dc barl,l, I" '" 
droegen de veelzeggende naam Sonderbau lBijzondere bouwJ. 1)(' 1)llIt 

"~I' soldaten mochten aileen volbloed Duitse hoeren bezoeken VOIII 

\'olksvreemde' arbeiders werden buitenlandse hoeren ingeLCL. Op 
lIvertreding van de voorschriften van de 55 stond kaalscheren en lyl1 

i hen 
()ok voor de troepen die in het buitenland gelegerd waren, kwamcn 
"peciale reglementen. De bezoeker van een bordeel moest zich melden 
III de desinfectiekamer met een kaartje waarop stond naar welke hoer 
llij was geweest en wanneer hij voor het laatst op geslachtsziekten was 
,'('controleerd, Het gebruik van een condoom was verplicht. Als extra 
\'oorzorg moest iederc soldaat zijn teeldeel invetten met boorzalf. 
I )it gaf grote hilariteit en was aanleiding voor satire. Doch die week niet 
\ ('el af van de werkelijke gang van zaken 

In begin~el moet ervan worden uitgegaan dal een orTicicr~mei~je per \'icr 
entwintig uur gemiddeld I.e'';--, een soldatenhoer twaalrmaal tel' wille 
11l0cs[ I.iin De tOlalc gebruiksduur word! voor 'nanschappen op \'iiflien ml 
nulen. voor officiercn op derlig Illinu!en. voor stafofficieren op I.cslig rninu 

Bordell 4( HANOY.•• 

Name del" Partnerin 
r-tw-_ .. IE' 'I ' :%~Daium 
(0_> 

, 

Du DlU8!t Dich naCh!em ~e8chJecht8verkehr 
••rtiere.. las8en! Di l1-ichete Sanientelle! 
findest Du auC de~ PI.kat am' Auagaug r 
ewah~die_K~ mi' _tealS Wochengutauf! 

l\,ICHtle voor Duilse soldalen waarmee ze zich moesten melden voor rnedische 
Jlllrole 1944 
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len. en voor generaals op honderdlwinlig minulen gesleld. Bij een bezoek 
moel hel hechlgrauwe Feld-praservalief M 14-15, merk Salvarsan-on
scl1eurbaar worden gebruikl 
Opgemerkl wordl. dal lengevolge van hel uilzonderlijlc vele gebruik van 
dil merk. en de onrnogelijl<heid een dergelijk arlikel uil. Parijs le bel.rekken. 
de groolsle zuinigheid geboden is, omdal andel's aanvulling van dil arlil<eJ, 
waar ook in hel clChlerland grole vraag naar is. weldra gchecl onmogclijk 
"ou kunnen worden. l7 

Uit: een salirisch insl.ruclieboel( 

+(,~ 
,~~ 

0,''''''''.~ 

Ausluge ~us d('ffi M"r~bl~t1 del O. K. H. 

"Deutscher Soldat " 
I-tOt. dkh VOl 9uc"l.dTtjjc~ ..... ~,Kh .... ,runq"I'\J s;. MlT1." d.;.... ~ew.,. 

~it ....0 wnd J,nd d.i~r Gcu.~h.it nic:ht t"",iql,c." 

6" 9ftC"'HK"'hh.n~.r SoLd.' ilt dienln..nfihiq. S.lblt'venchuld.t. O~~ 
ii' .+I"loel d.ut.c.h.1'\ Sold.ten u"' .... iirdiq I 

M.id. deMor d.,n Umq.n9 mit le;cht-i'ertig.n unkontrollieM'''f'l Fu~: SM 
... f.ed Immer 9MChl.drlv.renk I 

Alkohol iff de' " V.t.r de, 6elchl.,hh1ra"k.heitef'l ., : .r I,ilunt die W"~ ..... 
fWtrvi 0+1 aw1 ~b • .q•. 

H• ., du i/'l .i!'Mr 1.tchhifwo,k).n Stvnd. die'" 1:101 .in-em .lAMf.h.lid ~ 

...-'........r/.iIM Ju..,.,. w enhi.h. didl nlchl in u" ....r.nt'worl1id~, w ~ 

~rift." .loIch we"" Du von de" in den M.r•• ,..nd.r.ien \.r.rflic..~ 

~~ ~rNlcM h.lt I AI.baldlgo Su;erunq ..chutrt oft .. Of ~ G.c......... 
~t. 

NtmfM't dll e'" d.;"em KOrper. Ver'ndenmqen .uch geri~ M .etw. ~.. dw
 
~ht~ ...-Khe;Mf\ und une",l;rlic}, lind. 10 11.1101 d;c.h um9.",-"d ~~ T,..,........
_. 

J.,je G••ehl.ehb.....nkh.lt I.t h.llbar. wonn 010 ,.e"t..lt.
 
der aac.hgern••••n B.handlung lug.fOhrt wird! Darum venwetfte
 
_tcht. wenn du erkrankt blatt .ond.r" \I'.rt,~u. dich deinem T",ppe..
 
ent an, ., wlrd dl, den rtchtlg.n W.g lur Gel-Undung z.lgen.
 

OM q,oWlt. C:,.f.hf in P.,i. b;ld- die ...ad.,. o;~. c:A.. h ...... 

Ge""erbe euf de' STrUM ur,d ;n d_ f"."J.~_ l(ef4_. ~ .... 

wnd V"'9~"hH'" euwb." 

-'15 Pl'oaent .1\.er ",,' G.\<.hlechhJil."'.~t_ Infl(l~ .... 
.... .... Iirtr~YrKJ bel den ....n Dlrnen 1...~.r09- I 

Euch YOr dle.en Fr..... 1 Voorschriflen 
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Dc behandeling van prostituees door nazi's bevat een aantal constan· 
ten uit de geschiedenis van de prostitutie die bij hen extreme vormen 
aannemen. Zij breiden repressie uit tot letterlijl<e eliminatie. Wanncer 
afschafTing mislukt gaan ook zij over tot reglementering. Zij pakken die 
tot in de details aan. 001< de seksuele stigmatisatie nemen ze letterlijk: 
brandmerken. Voorts combineerden ze aile gangbare noties over biolo· 
gic, !'as en al'wijking tot een systematisch geheel waarmee ze zichzelf 
een instrument verschaf'ten voor hun wanpraktijken. 
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