TENTOONSTELLING
IN HET LEVEN
Vier eeuwen prostitutie in Nederland

Van 17 juni tim 31 augustus presenteert Historisch Museum Apeldoorn in
samenwerking met de Mr. A. de Graaf Stichting, instituut voot prostitutievraagstukken
te Amsterdam, een tentoonstelling over een fascinerend thema uit de sociale
geschiedenis: prostitutie. De tentoonstelJing 'In het leven' stelt voor het eerst de
historische ontwikkelingen die zich in Nederland hebben voorgedaan in de wereld van
de prostitutie en de wisselwerking tussen prostitutie en de samenleving centraal. Er zijn
unieke tekeningen, schilderijen, spotprenten, foto's, documenten en voorwerpen uit uit
vele Nederlandse collecties bijeengebracht, waaruit prostitutie als sociaal fenomeen
met een eigen plaats in de samenleving naar voren komt. In welke vormen
manifesteerde de amoureuze nering zich? Hoe reguleerde, tolereerde of vervolgde de
overheid de prostltutie? Hoe keek de buitenwereld tegen de prostitutie aan? De
tentoonstelling schetst een levendig beeld van de wereld van de meisjes van de
speelhuizen, de hoerwaardinnen, tippelaarsters, koppelaarsters, pooiers, bordeelmeisjes
en raamhoeren door de eeuwen heen. In de prentenkabinetten van het museum zijn een
foto-expositie 'Relaxrooms'(1991) van Bart Sorgedrager en de installatie 'Red
Light'(1990) van Marieken Verheyen ingericht.
De tentoonstelling snijdt een actueel onderwerp aan. Het ministerie van justitie werkt
aan het wetsontwerp veer een wijziging van artikel 250bis wetboek van strafrecht, het
bordeelverbod van 1911. Dit wetsvoorstel wordt binnenkort in het kabinet besproken.
Daarnaast is het onderwerp actueel omdat enerzijds de prostitutie 'publieker' geworden
is dan ooit te voren- elke krantenlezer en televisiekijker ziet reclame voar prostitutie- en
anderzijds vragen criminele verschijnselen als vrouwenhandel en andere vormen van
uitbuiting de aandacht van pUbliek en overheid.
In Nederland is prostitutie een zichtbaar verschijnsel, al bewaart ze een zeker mysterie
dat eigen is aan het beroep. Hoe was dat in het veri eden? Bij het betreden van de
tentoonstelling is te zien door welke tekens hoerhuizen te herkennen waren, zoals de
rode lampen in deze tijd. De klant vond zijn weg naar de prostitutie door geschriften die
een waarschuwende strekking hadden, maar tegelijkertijd dienst deden als wegwijzer
en redame. Het meest beroemde voorbeeld is Het Amsterdamsch Hoerdom uit 1681,
dat ook in het Frans en Duits vertaald werd. In de tentoonstelling wordt aan de hand van
de Amsterdamse Nes en Wallen en de Zandstraat in Rotterdam geHlustreerd waarom
de prostitutie zich juist in bepaalde wijken van de stad concentreerde.
Na het bezichtigen van de buitenkant van het prostitutiebedrijf wordt de bezoeker mee
naar binnen genomen. Kunstenaars hebben de vele vormen van het prostitutiebedrijf
door de eeuwen heen in beeld gebracht In de tentoonstell ing passeren ook de personen
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die naast de prostitutie deel uit maakten van het bedrijf de revue: de hoerwaardinnen die
met hun meisjes il'l de 17de en 18de eeuw in de speelhuizen waren te vinden, de
koppelaarsters die meisjes op het slechte pad brachten, de bazen en madammen van
de bordelen in de 18de en 19de eeuw, de tippelaarsters met de pooiers, de vrouwen
achter het raam en in de sexclubs van deze tijd.
De veranderingen in het prostitutiebedrijf hebben alles te maken met de houding van de
overheid, die de prostitutie reguleerde, verbood of gedoogde. De houding van de
overheid werd weer bepaald door de wisselende waarde oordelen van het verschijnsel
prostitutie in de samenleving. De tentoonstelling laat de samenhang zien tussen de
oordelen over prostitutie en prostituees, het overheidsbeleid en de positie van het
prostitutiebedrijf en de prostituee.
Zo weerspiegelen de levendige 18de -eeuwse prenten en tekeningen van de
Amsterdamse speelhuizen, internationaal bekend om de aanwezigheid van de meisjes
van plezier, het tolerante overheidsbeleid van iets dat in wezen slecht werd gevonden.
Zolang de openbare orde werd gehandhaafd en de prostitutie geen overlast
veroorzaakte werd ze ongemoeid gelaten. De publieke vrouwen werden beschouwd aid
noodzakelijk kwaad dat de eerbare vrouw beschermde, zo luidde de redenering. De
prenten van het Spinhuis uit dezelfde tijd tonen dat de vrouwen wei werden opgepakt en
als toonbeeld van slechtheid te prank
werden gezet. Meestal waren het echter
andere vergrijpen dan hoererij waarvoor
deze vrouwen 'Nerden gearresteerd.
Het makabere affiche van Raemaekers,
een waarschuwing tegen syfilis, beeldt
een hoer voor een begraafplaats met een
schedel voor haar vagina af. Het is een
schokkend voorbeeld van het feit dat de
prostituee voor de verspreiding van syfilis
verantwoordelijk werd gesteld; de klant
<;d2'
bleef buiten schot. Een direct gevolg van
deze gedachte was de invoering in
Nederland van het reglementeringsstelsel
in de Franse tijd(181 0-1813). Oak na die
tijd bleven veel gemeenten prostituees in
borde/en registreren en werden zij
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onderworpen aan een tweewekelijkse
controle op geslachtsziekten. Als ractie
op de reglementering, die prostitutie tot
Qverheidsbeleid maakte, kwam er vanuit
..
de samenleving steeds meerverzet tegen
deze 'gewettigde ontucht'. Door prostitu
~
.
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tiebestrijdingsbewegingen werd prostitutie nu totaal afgewezen. Vanuit deze
bewegingen kwam de eerste hulpverlening voor 'gevallen vrouwen'en voor slachtoffers
van de 'blanke slavinnenhandel'tot stand. Marie de Roode-Heijermanss schilderde in
1897 het voor de tijdgeest zo kenmerkende 'slaehtoffer van de ellende'.
Mede door de actie van de anti-prostitutiebewegingen werd het nog altijd bestaande
bordeelverbod in 1911 Ingevoerd. Op de sluiting van bordelen volgde een wildgroei aan
c1andestiene huizen achter een fa9ade van fatsoen, bijvoorbeeld de tabakswinkel. Het
groeiende aantal straatprostituees-straatmadelieven, asfaltnymfen genoemd-nam
haar toevlucht tot een pooier. Een van de talrijke spotprenten van Albert Hahn uit die tijd
laat een uitgemergelde vrouw, de armoede, met het varken van onzedelijkheid aan de
borst zien. Een uitgesproken visie uit de socialistische hoek op prostitutie als gevolg
van armoede en uitbuiting.
Van al de beelden van prostltuees op de tentoonstelling kan gezegd worden dat ze
afgebeeld zijn zoals de prostituee dat wilde. Een heel bijzonder werk is dan ook het
schilderij 'Margeret'(1994) door Michael van den Besselaar, een levensgroot beeld van
de prostituee, waarop zij staat afgebeeld zoals zij zelf wilde.
Bij de expositje verschijnt een geYllustreerde pUblicatie van Marieke van Doorninck en
Margot Jongedijk.
Voor meer informatie en fotomatenaal: Historisch Museum Apeldoorn. Tel: 055-52 16
129. Openingstijden: di.Vm za. 10-17 uur:zo. 13··17uur.
Toegangsprijzen:FI. 2,50 (+tentoonstellingstoeslag) FI.2,50; MJK, CJP, Vriendenpas
FI. 2, 50; Ki nd 6-12jaar FL. 1,50. Rondleidi ngen op afspraak FI. 10, -(exel. toegang)
ledere woensdag om 11 uur gratis rondleiding voor individuele bezoekers.
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