Boekbespreking
sehe bestllur (voor ons land zeer posi
tiel) bctekent voor d~ prostitutie:
·Hct prostitlltieverbod van 1580 (op
grond waarvan de bordclen werden ge
~;loten en prostitulie cen misdrijf was)
wordt afgcschaft.
-Het invoeren van een rcglementerings
~ysleem met dwingende hygienische
maatregelen tencindc de contacten tus
sen Hollandse vrouwen en Franse mili
tairen zovcel mogelijk probleemloos Ie
laten verlopen.

Bossenbroek, Martin, & Kom
pagnie, Jan H., Het mystcrie
van de verdwenen bordclen.
Uitgeverij Bert Bakker. Am
sterdam. 1998.
door Ernst Hengeveld
'Een land zander bordelen is als een
hills zonder hadkamer. '- iv/arlene Die
trich (J)
In dit buck, dat de prostitutie 111 de ne
gentiende eeuW beschrij ft, staan cen
traill:
A [let moeizaam invoeren van de reg
Iemcntcring van de prostilutic tot de
jarcn ± 1880 en gevolgd door een
oms lag in de heersende opvattingen
van de overheid en burgers over
prostitLltic, rcsulterend in het bor
dee Iverbod van 191 l.
BEen dalendc popularitcit van de c
nigS:7:ins fantasielo/.c bordclcn.

adA
Dc Franse tijd
[n 1810 wordt het Koninkrijk Holland
bij Frankrijk ineclijfd. nel Napoleonti

Het Koninkrijk dec Nederlanden
(vanaf 1814)
Napoleon is in oktober 1813 verslagen.
Kort daarna verlaten de Fransen ons
land. Dc jonge negentiende ceuw wordt
elders (/) door de dichter Busken Huet
(1826-) 8X6) als voigt omschreven:
'Zoo vaak ik Nederland terugzic, ont
vang ik de indmk van een land, geJegen
aan de kust der Doode Zee, waar de vo
gels niet over kunnen vtiegen zonder te
sterven'. Kortom: eeo gezapige, klein
burgerlijke traagheid, de Jan Salie geest
in optima fonna. In het boek mis ik een
dergelijke fraai geformuleerde pittige
uilspraak, die onverhuld het denkpa
troon van de Hollanders etaleelt.
De nieuwe Koning Willem I (autoritair,
zelfbewusl en weinig plooibaar) is en
thoLlsiast over de door de Fransen inge
voerde reelememering. Hij wil op me
disehe gronden voortzetting van dil
stclsel.
•
De alkc(:r van de geestelijke en/of li
chamelijke inspanning, het gebrek aan
creatief den ken, onder andere bij plaat
sel ijkc bcsturen, doet de verwezeolij
king van het plan van de koning uiterst
moeizaam verlopcn. Ruim 25 jaar na de
gemeenlewet van 185 J doen slechts 34
gemcentcn mee. Twintig Garnizoeo
plaatsen laten het afweten. IncJusief de
grate plaatscn Utrecht, Rotterdam en
Amsterdam stelt men zich op hct stand
punt: wei controleren, m::lar niet op ba
sis van opgedrongcn regels.
De k10k wordt tcruggezet.
Dc heersende weersland tegen veroieu
wing is een prima voedingsbodem voor

de krachten, die het gemunt hebben op
de prostitutle en het reglememerings
systeem. Dominereode figuren zijn Ot
10 Hcldring en vooral Hendrik Pierson,
Oprichtcr van 'Dc Nederlandsehe Ver
ecniging tegen de prostitutie' (1879).
Verder ontstaan: 'De Ncderlandsche
Vrouwcnbond tot Verhooging van het
Zedelijk Bew ustzij n' (1884) en 'De Ne
derlandsche Middernachtzendingsver
ccniging' (1890), strijdlllstige slfailtcal
vinisteo, die's naehts posten bij de bor
delen en in debar gaan met de hoeren
lopers. Een gemeleerd gezclschap dat
de fronlale aanval inzet tegcn de regle
mentering: de gewettigde onlUeht. Re
sultaat: Wet van 19)) (art. 250bis
W.v.Str.). Zoals bekend zal dit artikel
binnenkort tot het verledcJl behoren.

fHi..J1
De bordclen
De popuJariteit van het traditiollele bor
deel daalde zowel bij de prostituee als
bij de prostitlJanl. Maar de belaalde
hefde is cr niel minder am bedreven.
In Amsterdam verschijnen bierhuizcn,
tapperijen, cafe-chantants, em:. (met
damesbediening). Als oplossing Voor
het mysterie van de verdwcnen bordc
Jen noemen de auteurs: het gecombi
neerde ef:fect van welvaartsstijging,
commuoicatierevolutie en groeiend
zelfbewustzijn. Het eerstgenoemde is
mijns inziens betwistbaar: in tegenstel
ling tot het gunslig karakter van de ja
ren 1850 - 1873 zijn de jaren 1873 
1895 voor zeer veel bedrijfstakken in
het algemeen slechte jaren. Dat geldt
voor de bourgeoisie, die in het laatste
kwartaal de weg naar het bordeel goed
leert kennen en in versterkte male voor
het proletariaal, dat al in vroegere tijden
naar de hoeren ging met weinig speci
fieke wensen. Ik mis ook de prijzen als
bepalende factor in het bestedingspa
lroon van de consument/hoerenloper.
Ik veronderstel namelijk dat toen Ne
derland in 1875 op de gouden stan
daard overging, de goudwaarde steeg
en dus het prijsniveau van de goederen
en diensten daalde. Dalende prijzen en
wijziging in de subjeclieve voorkeuren
(hogere waal'dering voor etablissemen
ten md damcsbediening) en creatieve
ondememers die daarop inspelen geven
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de prostitutic cen
rcrende face" tl.
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Nabeschouwing
Iret ligt vOor de hand dat de enkele
door mij gesignaleerdc marginale te
kortkomingen gccn enkele afbreuk
doen 'Ian de grate waardering voor dit
boek. Het is eeo aanwinst voor de lite
rattlllr over prostitlltle, die in de boe
kenkast v;'ln hen, die hoe dan oak ge'in
teresseerd zijn in het 'hoerendom' niet
mag antbrekcn.
(1) Marlene Dietrich (1901-1992) is
cen wereldberoemde Duits/Ameri
kaanse toneel- en filmactrice geweest.
(2) Timmers, J.J.M., De Glorie van
Nederland, Tirian-Baam, 1989.

Hef boek is OIlS ge.~chonken door Ernst
Hengeveld ell kan onfleend worden
a"n onze hibliolheek.

Tijdgebonden
moraal
door Jan H. Kompagnie
Dc discussie die heden ten dage wordt
gevoerd over de houding van de over
heid ten aanzicn van drugs doet slerk
Jcnken aan de dehattcn die een eeuw
geleden werden gehouden over de toe
laatbaarheid van prostitutie. Moct de 0
Vl'rheid toJereren en de realit~it wegens
het anuitroeibare karakter van :lowel
verdovendc middelen <lIs prastitutle on
der ogen zicn en de gevolgen ervan 20
veel mogeJijk proberen te bcperken? Of
moet de ()Verheld verbieden, uilroeien
het lief~t, omdat a<l.n 'het kwaad' gccn
concessies mogen worden gcdaan?
Oat in ieder geval prostitutie cen kwaad
was, daarover werden steeds meer
groepcringen in de samenJcving in de
loop van de negentiende eeuw het cens.
Aanvankelijk, in het begin van de
eeuw, huldigde de overheid een tolerant
standpunl. Prostitutie is immel's onuit
rocibaar, dus latcn we maatregelen ne
men om de ergsle consequenties ervan
te bestrijden, zo was de leidende ge
daehte. Deze zorg am de soms ver
woestende gevolgen van prostitlltie
(denk aao de ziekte syfili:» bctrof niet
ZQzcer de puhlieke vrouwen als weI de
mannen, waarvan een behoorlijk deel
111 het leger moest en wegens geslaehts
ziektes vaak nauwelijks in staal was de
wapenrok te dragen. Gemiddeld twaalf
procent vnn de militairen was geveld
door de vcnusLiekte, en vooral daaro
ver maakte de overheid zich druk, dat
percentage moest en zou naar beneden.
Dus werden er medische keuringen
voor de prostituees ingesleld 0111 te be
werkstelligen dat alleen gezonde vrou
wen het prostitutiebedrijf uitoefenden
en mannen, onder wie dus veel solda
ten, zander risico hun seksuele behoef
tes konden bevredigen. Later in de
eeuw drong pas het bewustzijn door dat
bet weinig zin heeft om aIleen vrouwen
aan cen mcdische controle te ondcrwer

pen, en de mannen huiten schot te la
ten, die, geslachtsziek als velen waren,
vrolijk de ziekte aan wettige echtgeno
tes en vriendinnen overdrocgen.
Ilad mediseh onderzoek dat aileen op
prostituees was gericht, dus geen zin
(bovendien hadden de daktoren grate
moeite met het steBen van de juiste &
agnosc en was er ook nog geen ade
quaat genecsmiddcl), steeds sterkel'
kwam nu een geluid op waarin morele
verontwaardiging doordrong. Eerst was
het Onllo f leldring (stichter van de Hel
dring-gestichten in Zetten) die bena
drukte dat prostitutie tegen de geboden
van God indruiste. De door hem inge
zctte zedelijkheidsstrijd werd voortge
zct door Hendrik Pierson, evenals Hel
dring predikant. Vour Pierson Was hd
duidelijk: prostittltie is een kwaad, te
allen tijde, of het nu s)eeht is voor de
gezondheid of oiet, het druist in tegen
de chri stel ijke moTaal, hel onderm ij n 1
het huwclijk en daaJom mag de ovcr
heid het nooit op een akkoordje ~ooicn
met mcnsen als prostituees, bordeel
houdsters en -houders, en bordcelbe
zoekers. En onuitroeibaar, prostitlltie?
Maar d:'lt is moord loch oak, en dielstal
al hclemaal? Maar (humm wordt dicf
stal toeh nag niet onder voorwaarden
toegestaan, is het toeh niet zo dat vall
negen tot tien 's avonds mag worden
ingebroken omdat dielstal toeb nitt uit
te roeien valt? Net als dicfstal is oak
prostitutie altijd en onder aile omstan
digheden af Ie kcurcn, en daarom ook
mag het nooit worden toegestaan, vond
Pierson, die steeds meer medestanders
kreeg. Die toenemende steun kwam
van feministen, onder wie Aletta Ja
cobs, van socialisten, van liberalen, van
juristen, van medici, die weliswaar al
len om verschillende redenen die steun
gaven, wat ecbter niets afdeed aan de
groeiende kracht van de beweging. En
dit monsterverbond, met de wind in de
rug door telkens weer nieuwe kies
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rechtuitbreidingen, waardoOJ steeds
meer mensen stemrccht kregen, 7.orgde
ervoor dat in 1911 aile bordelcll verbo
den werden.
Maar wat menig scepticus al vcnnoed
de, werd bcwaarheid. Bordelcn ver
dwenen schijnbaar. 7.e werden omgeto
verd in hotels, in strijkinriehtingen,
melksalolls, en - voofal - sigarenma
gazijnen, met daarin aanwezig dames
die een zecr ruime opvalling van hun
taak hadden. Prostitu~c~ gingen ook
steeds meer de straat op, het plantsoell
en het park in, beschcrmd uoor mannen
die hun beroep maakten van de be
scherming. or wat oaar \'oor doorging,
van de publicke vrouwen. lJe politic
zat met de hanuen in hCllmar. In de ja
ren ua 19 I I was er in uc grote steden
meer prostitlltie chm ooit, mMr er was
geen greep or te krijgcn; net bewijs dat
er prostilutic werd gepleegd in een ho
tel, sigarellwinkel of melksaloll, was
heel moeilijk te leveren. Aan de andere
kant was de prostitulie in de middel
erote steden \vel verdwenen, had het
bordeelverbod van 191 1daar wei dege
lijk effect, hocwel de prOstitlilic 7ich
vanuit deze I)liddclgrote stedcn voak
verplaatste naar de drie grote steden
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Aan het eind van de twimigste eeuw
zijn de opvattingen over wat kan en
niet kan, wat neljes is en wat niet, op
nieuw gekanteld. Olliangs heeft de
Tweede Kamer zich over een wets
voorstel gebogen waarin opnieuw de
prosti tuti e in borde len wette! ij k wonH
geregeld, dus door de overheid wordt
mogelijk gemaakt, met daarbij, net als
in h~t groatste deel van de vorige eeU\v,
cen grate mate van autonomie vaal' de
gemeenten. De overwinning van 1911
door preuts en moralistiseh Nederland
wordt zo bijna een eellW later onge
uaan gemaakt, zo is Ie lezeo in ffet
mY8/erie van de vercllvenen borde/en.

Verbod en regule
Bet is eeo al eeuwenlang geld("
MIDOELEEUWEN lca, 475 
1400)

Calvijn (1509 - 1564) een uiterst be
langlijke rol.

Periode in de geschiedcnis zo genoemd
am aao te geven dal na de bloeiperiode
van de klassieke Griekse ell Romeinse
cultum een middeJtijd van verval volg
de.
Een beli:ll1grijke rol spelen de kerkva
ders (o.a. Auguslinus, 345 - 430) en
Thomas van Aquino (ca. 1225 - 1274),
filosoof van form idabel farmast.

Prosti tutiebcl ei d:
Deze kerkhervol1ners stellen dat prosti
tutie een zonde en een misdaad is. De
geest (het denkende en willende be
wlIslzijn van de mens) dient zich te ver
heffen boven het zwakke vlees. Het
'noodzakelijk kwaad' -staJldplint wordt
verlaten.
Verzel tegen de regulering, gevolgd
door afbraak van dil systcem.

P I'OS titu ticbeleid:
Prostitutie is een noodnkelijk kwaad.
De manncl ijke geslachtsdrift is een na
tuurverschijnsel. Inuien geen hevrcdi
ging in het huwelijk: de betaalde liefde
is de minst schadelijkc vorm vall ontla
ding.
Rcgulcring in de Jate M.E.

AIs eerste Utrecht in 1394: prostirutie
is otTicicd toegeslRan onder door de 0
verheid gecontroleerde voorwaarden,
de zgn. prostitutiekeuren.

17 C en lSe EEUW
Republiek del' Verenigue Nedcrlanden
(1648 (vrede vao Munster) - L795).
In de 17de eeuw heefl de Repllhliek
cen groot aandeel in de wereldhandel.
l'evens wordt cen koloniaal systeem
opgebollwd.
Prostitutiebeleid:
f let genoemde verzel tegen de regule

RENAISSANCE (lSe en 16e
ecuw)
Herol1tdekking van de kennis en kunst
van de OUdhcia.
In ue rcformalle, een godsdienstige ver
nieuwi ngsbewegi ng (resulterend in het
ontstaan van cen aantal afzonderlijkc
protesl:mtse kerken, gescheiden van de
roomskatholieke kerk) spelen o.a.
Maar1cn Luther (1483 - 1564) en Jean

1400

ring bereikt zijn hoobrtepunt bij de Alte
ratie van Amsterdam (1578). De gere
guleerde bedrijven worden gesloten en
prostitutie is een rnisdrijf. Bij de Poli
lieke Ordonnantie van 1580 wordt een
scric van stratTen voor overspel inge
stelo Vanaf ± 1750 vennindcrt de straf
rcchlclijkc vervolging. Het accent ligl
nu op marginale verschijnselcll, 20als
verstoring van de openbare mde, bero
ving c.d. Er is een selectief oogltlikend
toestaan.
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'ing door de eeuwen heen
e conclosie: verbod en regulering behoren bij de pl"ostitutie.
gen prostilutie' en de 'Middernaehtzen
ding') en Ahraham Kuyper.

1ge EEU"V
111 januari 1795 wordt met bchulp van
het Franse revolulielegcr en uitgewe
ken palriotten de Republ iek del' Vcre
nigde Nederlandcn tcrzijd~ gesehoven.
Aij het Haags Vcrdrag van 1795wordt
de Bataafse Republiek gegrondvesL
Toen Napoleon Bonaparte cen blokka
de tegen Engeland opridl 1(e, wenste hij
een uitgebreidere controk over de Ne
dcrland(~n.
De Bataafse Republick
wordt orngebouwd tol een konll1krijk
onder Z1jll brocr Lodewijk Napoleon.

20 e EElJW
Algemeen bordeclverbod in 19 J J (arti
keJ 250bis Wetboek van Strafrechl)
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Siothcschuuwing.
• lJil de figuur blijkt dat cr een derde
poging tot regulcring komI. Het bl ijkt
dat mensen van groot formaat een 1'01
gespeeld hehben bij de voorgaande
reguleringen in IS1S0 en 1911.
• Niet te onderschattcll zijn de impul
sen uit de EU en de rest van de we
reid. SGP-jongeren willen proStitll
ticverbod en strafbaarstelling prosti
luant (lweeds model).
• Hel is mogelijk uat juridifi<:atie (een
juridischt: vonn geven aan de prosti
tutie) cen onmogchjke :z,aak wordt
i. v.m. het flexibele en creatieve ka
rakter van de branehe. Men kan dan
gemakshalve terugvallen op cen her
invoering van het bordeelverbod.

Prostitutichelcid:
J lei moge bekend Lijn dat in de loop
van de twinligste eeuw men lot de con
clusie is gekomen, ciat het bordeelver
bod niet meer goed werl,L De structuur
van de prost itlllie is zeer complex gc
worden en de branche werkt in een eeo
nomische orde die uitzonderlijk dyna
misch is,
Als gevole van de ophefflllg van het
bordeelverbod en de legalisering van de
l~xplojtatie van vrijwi Itige prostitlltie
ka11 dc overheid het prostitutiewezen
betel' sturcll en reguleren. Ook excessen
kunnen door de opheffing betel' worden
bestreden.
Ge raad p Iccgde li tcrllt uul':
Opgemerkt zij, dat de overheid sinds ±
Bossenbroek, Mar1in, & Kompagnie,
1950 in steeds slerkere mate de prosti
Jan H., Het mysterie van de verdvie
lutie heeft gedoogd. Er wordt in het ge
nen bordelcn, Amsterdam 1998.
doogbeleid aileen opgetreden bij crimi
Doornick, Marieke van, Tussenre
nde aetivitcilen en versloring van de 0 ..
mr. A. de Graaf Stichting, Am
gels,
penban: orde.
In dl~ plaMs van het bordeelverbod ko
sterdam, juli/aug. 111'. 2 ! 1998.
men "::1' plaa(selijkc proSliluticreglemcn
Pol, Lotte van dc, Het Amslerdams
(en.
Hoerendom. Prostitlltic ll1 de l:even
Opmerking: Een goed "....erkende regle
tiendc en aehlliende eellW, A mslCf
mente ring ten behocve van de Wehr
dam
1996.
macht in 1942.
Handhaving bordeelverbod in 1945, aC
wijkend gcdrag 1.0. v. 1813.
Ernst Hengeveld

Prostitu tiebelcid:
Oe f.ransc machlhebbers gaan over lot
opheffi ng vall hel bordeelverbod. In
voering van eeo vergunoiogenstclsel
met o.a. verpliehte keuring voor prosti
luees. Met mgang van I maart 1811
stra Crechte I ij ke vrij wari ng.
Vertrek van de Fransen in 1813. Door
de stuwende kracht van Koning Wil"
lem J wordt het Fransc systeem gecon
tinueerd vaal' de steden mel prostitutie.
Moeilijkheden ontstaan door hel af
dwingen vall een uniform systeem.
De antikrachten zijn:
• Tegenstribbelende plaatselijke magi
stmten.
• Voor prostituant geen medische COI1
tl'OIe; alleen voor prost ituee.
• Tcgenwerking vanuit het prostil.utiebedrijf
Gehamastc tegenstanders:
Ouo Heldring, Hendrik Pierson (op
richler 'Nederlandsche Vereeniging te-
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