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Op 18 september 1861 behandelde het Utrechtse college van B. en W. een re

kwest waarin een aantal bewoners van huizen aan de Mariaplaats de aandacht ves

tigde op 'eene hoogst ergerlijke zaak. Tegen over onze woningen namelijk en wel 

op den hoek van de Mariaplaats en de Alendorpersteeg en tevens op den hoek van 

dat anders waarlijk fraaie plein en de Boterstraat zijn twee huizen, waar in tapperij

en worden gehouden en tevens toegang wordt verleend aan in de nabijheid wonen

de zoogenaamde publieke vrouwen, die daar doorgaans den ganschen dag af en aan-

loopen en zich aan de deuren en op de straat ophouden, somtijds gekleed, zoo het 

kleeding heeten mag, op eene wijze, die al te hinderlijk is voor elk die eenig gevoel 

van schaamte heeft, en dikwijls gebaren makende en woorden uitende, die de zede

lijkheid grootelijks kwetsen. De bezoekers van die huizen worden vaak zóó door 

den drank verhit, dat het aanleiding geeft tot twist en vechtpartijen die soms met 

blank geweer gevoerd worden. En bij dat alles komt nog dat er eiken avond van 

zeven tot elf ure aanhoudend in ieder der huizen één orgel gedraaid wordt, hetwelk 

zo door geluid als door soms onzedelijke dreunen onuitstaanbaar op den duur is.' 

De rekwestranten klaagden 'dat het gestadig moeten zien naar oneerbare vrouwen 

en huizen voor eerzame en zedige vrouwen onverdragelijk mag worden genoemd. 

Dat het vertonen van zulke schandalen voor aankomende meisjes een allerschade-

lijks(t) gemeenzaam worden met daaraan verbonden gedachten doet ontstaan, wel

kers gevolgen diep rampzalig kunnen zijn. Zeer in de nabijheid der bedoelde huizen 

zijn twee schooien, een burger en een arm, waarop ruim I 100 kinderen gaan, en 

dat deel van de hoop der toekomst, wordt op iederen dag meer dan eens in de 

gelegenheid gesteld bekend en gemeenzaam te worden met zedeloosheid!' 

De waarde van hun huizen daalde en hun zaken gingen achteruit, 'terwijl het niet 

alleen alle studiewerk, maar ook het met vrucht lezen van eenig boek onmogelijk 

maakt'. Bovendien werd het plein erdoor ontsierd, terwijl het juist steeds drukker 

werd door de activiteiten in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen en door 

de nabijheid van het station. De klagers vroegen het college maatregelen te nemen 

om 'de aangeduide openbare schandalen te verhinderen en doen ophouden langer 

te bestaan'. 

B. en W. vroegen advies aan hoofdcommissaris van politie mr W. van Goudoever 

die al sinds 1813 bij de Utrechtse politie werkte en dus zijn pappenheimers wel 

kende. Hij antwoordde dat de tapperijen druk bezocht werden en dat 'zich daarin 

ook niet zelden vrouwen vertoonen, van eenen slechten stempel en die in de nabij

heid wonen, maar stellig ontkend wordt dat er zedelooze handelingen of op de 

stoepen of op den openbaren straat plaats grijpen'. Zulke tapperijen waren hinder

lijk voor de omwonenden, maar de politie kon niets doen zolang de eigenaars geen 

regels overtraden. Hij zou optreden tegen de geluidsoverlast en wat extra laten 

patrouilleren. Veel hielp het niet want een paar weken later klaagden de buren 

alweer bij B. en W. 'Het was laatstleden Zon- en Woensdagen van zoodanigen 

I'. D. T HART H E T O N B E S P R E E K B A R E B E S P R O K E N 



Oud-Utrecht 

aard, dat wij der kieschheid te kort zouden doen, indien wij daarvan een nadere 

aanwijzing gaven. Weemoedig zagen wij daarnaar aankomende jongens en meisjes 

staren.' ' 

De indieners van dit rekwest, burgers uit de middenklasse, vroegen niet of B. en W. 

de prostitutie wilden verbieden maar om bestrijding van de excessen. Zij wilden 

hun vrouwen en dochters beschermen tegen aanstootgevende taferelen. Het moet 

in die preutse tijd voor ouders pijnlijk geweest zijn als hun kinderen thuiskwamen 

met verhalen en vragen over de hoeren in de buurt. 

De rekwestranten schreven dat het hun te doen was om het algemeen belang, niet 

om een persoonlijke hobby of gevoeligheid: het ging om de zedelijkheid en om de 

stad want het was niet goed als het drukke plein een slechte naam zou krijgen bij de 

vele reizigers die erlangs kwamen. 

De hoofdcommissaris reageerde nuchter en pragmatisch. Prostitutie hoorde bij het 

stadsleven, zeker in een 'academiestad'. Er was in de buurt waar de klagers woon

den niets bijzonders aan de hand en de politie deed wat ze kon. 

Visitatie 

In 1810 was - op Frans bevel - het toezicht op de prostitutie in Nederland in een 

reglement vastgelegd. Het was in de eerste plaats een maatregel ter bescherming 

van militairen. Zeker in tijd van oorlog is het onaanvaardbaar als de gevechtskracht 

van de manschappen wordt ondermijnd door venerische ziekten. Reglementering 

betekende dat de overheid erkende niet in staat te zijn de prostitutie uit te bannen. 

Hoeren werden voortaan genoteerd in gemeentelijke registers. Zij kregen een 

'livret', een boekje waarin hun signalement werd opgenomen en de uitslag werd 

genoteerd van het medisch onderzoek dat zij twee keer per week ondergingen. Als 

zij aan syfilis leed, werd de vrouw opgenomen in een ziekenhuis en daar behandeld 

tot ze 'genezen' was. Dat betekende toen: totdat er geen symptomen meer zicht

baar waren. Dat de ziekte intussen verder woekerde, kon men pas echt weten 

nadat in 1905 de veroorzaker was ontdekt. Het systeem was niet waterdicht omdat 

het toezicht van de gemeente niet effectief kon 

zijn. Daarvoor was minstens een verdubbeling 

van de politiemacht nodig.2 

Na het vertrek van de Fransen verdween de 

Anonieme gravure uit het begin van de vorige eeuw. Het onder

schrift luidt Abbildung eines im Weingeist aufbewahrten durch die 

venerische Krankheit entstellten Kopfes eines Freudenmädchens 

welches der langgewünschte Tod im Versorgungshause in der 

Währinggasse zu Wien den 28ten August im jähre 1796 von 

einem vieljährigen unbeschreiblichen Leiden befreyet hat 'Denke 

immer an diesen Kopf, und der Deinige wird ihm nie gleichen.' 

(Collectie Universiteitsmuseum. Fotojac. P. Stolp). 
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reglementering. Maar de prostitutie en de syfilis bleven bestaan. Vandaar dat de 

centrale overheid bij de gemeentebesturen aandrong op maatregelen. In 1818 werd 

bij KB bepaald dat er plaatselijke reglementen zouden zijn die de prostitutie zouden 

'regelen'. De gemeenten moesten huizen aanwijzen waarin de hoeren hun werk 

mochten doen en de visitatie moest eenmaal per maand plaatsvinden.3 

De autonomie van de gemeenten was in de vorige eeuw nog zo groot dat de mees

te dit voorschrift voor kennisgeving aannamen. De eerste gemeente die een regle

ment op de prostitutie instelde, was Den Haag in 1827. Een aantal volgde schoor

voetend, elk met een reglement dat aan de plaatselijke omstandigheden en voor

keuren was aangepast.4 

Niet alleen plattelandsgemeenten waar geen openbare prostitutie voorkwam, 

deden het zonder reglementering, maar ook steden als Amsterdam en Utrecht. De 

oorzaak was niet dat de gemeentebesturen hun verantwoordelijkheid niet kenden 

of achteloos waren. Iedereen wist dat geslachtsziekten gevaarlijk waren en steeds 

meer mensen raakten ervan overtuigd dat de zorg voor de volksgezondheid een 

overheidstaak was. Maar de prostitutie plaatste de gemeentebesturen voor onop

losbare problemen. Omdat er geen landelijke wet op de prostitutie bestond, moes

ten de gemeenten zelf bedenken wat wel en niet mogelijk was. Mocht de overheid 

trouwens iets wat onzedelijk was, door een reglement aanvaardbaar maken? Moest 

de gemeente het onderzoek gratis laten verrichten of een 'keurloon' vragen en 

daarmee de prostitutie erkennen?5 Gemeenten konden hoeren niet dwingen zich 

Een advertentie uit de Utrechtse Courant van 5 januari 1770. 

Te Amsterdam by A. Bikker in de Pijlsteeg 't vyfde huis van de 

Warmoesstraet, is te bekomen (...) 't Alom berucht ARCANUM ANT1-

APHRODISIACUM CULEMBURGO HALLENSE, of Hals-Culemburgs 

Geheim tegens de venus-ziekte, waar door men zich zelfs onfeilbaar, het meest 

in 30 à 40 dagen, gaande en staande, zonder verzuim van enige Affaires en dat 

het iemand merkt, geneest van de Venus-Ziekte, en alle deszelfs toevallen, al 

was die ziekte nog zo verouderd, en zelfs niet alleen in de Sappen, maar tot in 

de Beenderen en 't Merg ingedrongen, 't welk men, als 't geoorloft was, met 

duizende van Menschen, van de beide Sexen, hier door genezen, zoude kön

nen bevestigen. Dit al een lange reeks van jaren zo hoog geacht vermaerd 

Geheim, is nu verder tot de hoogste volmaaktheid door de Chymie gebragt, en 

met veelvuldige beproevingen gestaafd door een geleerd en wyd-befaamd 

Geneesheer van Halle in Saxen, en nu in 't ligt gebragt ten dienste der 

Venuslyderen, op dat zy niet van hunne Gezondheid en Beurs door de onkun

dige zouden beroofd worden; kostende (...) drie Guldens drie stuivers; het 

bederft nooit, en kan zo naar Oost- en West Indien als elders verzonden wor

den; ook is 't een onfeilbaar middel tegen Jigt en Podagra pynen. 

P.D. 'T HART H E T O N ' B E S P R I E K B A R E B E S P R O K E N 



Oud-Utrecht 

Een advertentie uit de Utrechtse Courant van 30 mei 1800. 

Thands zyn, in den Boekwinkel van de Erven J. VAN ROSSUM, aan de 

Bakkersbrug te Utrecht, te bekomen: - De zoo wydberoemde VENUS-PIL-

LEN. Dezelven zyn goed, niet alleen voor pas gekreegene, maar ook voor ver

ouderde Ongemakken. Men gebruikt, driemaal 's daags twee Pillen. Dezelven 

geneesen alles radicaal en zonder ongemak; zelfs kan men niet merken dat men 

medicineert. De Prys is fl 1,20 per Doosjen. 

te onderwerpen aan een medisch onderzoek of behandeling, alleen op het vermoe

den van de politie dat zij hoer was.6 Kon de overheid toestaan dat minderjarige 

hoeren en hun klanten ontucht bedreven? Hoe kon men voorkomen dat hoeren die 

bij de keuring ziek bleken te zijn, de stad verlieten en elders hun beroep clandestien 

gingen uitoefenen?7 En dan waren er nog de belachelijk lage straffen die men per 

gemeenteverordening kon opleggen: maximaal 25 gulden boete of zes dagen hech

tenis. 

Geslachtsziekten konden alleen effectief worden bestreden als men prostitutie ver

bood en met krachtige hand naleving van dat verbod controleerde. Maar men wist 

dat de prostitutie niet uitgeroeid kon worden en clandestien verder zou bestaan en 

dan was er geen enkele controle meer mogelijk. Men was er ook van overtuigd dat 

prostitutie onmisbaar was, een 'noodzakelijk kwaad'. Geleerden meenden tot op 

het eind van de eeuw dat het voor mannen ongezond was wanneer zij onvoldoende 

gelegenheid hadden hun lichaamssappen af te scheiden. Masturberen was volgens 

hen levensgevaarlijk en dus zochten verstandige ongehuwde mannen een vrouw. 

Als er geen hoeren waren, zouden zij zich aan nette meisjes vergrijpen. De hoeren 

hadden dus een belangrijke sociale functie. Het was daarom beter hun activiteiten 

niet onmogelijk te maken maar ze binnen zekere perken te houden door een regle

ment. In een gecontroleerd bordeel kon een jonge, ongehuwde man tegen een 

redelijke betaling bij een gezonde vrouw een eerlijke en zedelijk verantwoorde 

behandeling ondergaan, aldus de voorstanders van reglementering.8 

De gemeentewet van 1851 maakte geen einde aan de onduidelijkheden. Het toe

zicht op de 'openlijke huizen van ontucht' lag voortaan bij de burgemeester. In feite 

was dit een stilzwijgende rechtvaardiging en erkenning van de bordeelprostitutie. In 

1879 werd dat standpunt nog eens bevestigd in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. Dat schreef een aantal administratieve handelingen voor aan bordeel

houders die een nieuwe hoer aan hun stal toevoegden. In de meeste gemeenten 

leefde men na 1851 zonder reglement verder. In Utrecht konden hoeren die dat 

wilden zich tot 1885 gratis laten onderzoeken op venerische ziekten. Toen werd 

dit stelsel afgeschaft. In 1890 werden bordelen in de stad verboden. Maar ook dat 

maakte geen einde aan de prostitutiekwestie. 
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De rosse buurt 

In de eerste helft van de vorige eeuw is de prostitutie in Utrecht langzamerhand 

geconcentreerd geraakt in een paar buurten, vooral tussen Mariaplaats, Springweg 

en Oudegracht.9 Omstreeks 1850 waren er 14 bordelen en negen rendez-vous 

huizen (waar kamers per uur werden verhuurd) in Utrecht. In tapperijen en op 

straat lokten clandestiene hoeren hun klanten. Hoofdcommissaris Van Goudoever 

schatte dat er zo'n 100 tot 150 prostituées actief waren en dat er daarvan maar 

tien leden aan syfilis. 

Deze getallen zijn waarschijnlijk te laag, maar 

door het grote verloop en de letterlijk ontelbare 

clandestiene hoeren is het niet mogelijk de wer

kelijkheid nauwkeuriger te schatten. In 1890 

stonden er volgens een erkend bestrijder van de 

prostitutie 26 bordelen in de stad met in totaal 

ruim 90 hoeren. De burgemeester kwam tot een 

ander aantal: ongeveer zeven bordelen en zo'n 

20 à 30 hoeren. In dezelfde tijd werd ook gemeld 

dat er maar drie waren met negen hoeren. De 

hoogste telling zal de werkelijkheid wel het 

dichtst benaderen. Tegenstanders zullen elk huis 

waar meer dan één hoer verkeerde wel een bor

deel hebben genoemd, terwijl de overheid wel

licht andere normen hanteerde. 

Ook nadat in 1890 het houden van een bordeel 

in Utrecht strafbaar was geworden, bleven er 

bestaan: in 1895 telde een tegenstander er nog 

I I met ruim 20 vrouwen terwijl er bovendien 

volop werd getippeld. Telkens doken andere 

verdachte huizen op. In 1900 verhuisden er bij

voorbeeld mensen uit de Adriaanstraat toen 

daar op nummer I een 'inrichting van verdacht 

zedelijke gehalte' was geopend.10 

Verdachte rendez-voushuizen stonden op het 

einde van de eeuw in de Breedstraat, de 

Haringstraat, de Lollen- of Cellebroedersstraat 

(de latere Nobeldwarsstraat), het Lange en 

Korte Rozendaal, de Hamsteeg en Achter het 

Stadhuis. Echte bordelen stonden in de 

In de Hekelsteeg waren omstreeks 1900 verscheidene huizen in 

gebruik als bordeel. Opname uit 1909. (GAU, TA 1909, neg. 632). 
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Hekelsteeg, de Galecopsteeg, de Buurkerkhofsteeg, de Rijnstraat (bij Vredenburg), 

het Massegast, de Drakenburgsteeg, de Boterstraat, de Walsteeg, de Donkerstraat 

en het Buurkerkhof. Dat waren in de tweede helft van de eeuw beruchte plaatsen, 

net als het 'pruimenlaantje', een doodlopend steegje bij de Notebomenlaan, " de 

Visscherssteeg, de Zakkendragerssteeg, het Holle Bildt, het Paddemoes en de 

Paardesteeg. Bovendien had men in de loop van de eeuw veel overlast van 

straathoeren in de Mineurslaan, de Genielaan, het plantsoen bij de Willemsbrug, 

het Paardenveld, de Springweg, de Catharijnesingel, een deel van de Kromme 

Nieuwegracht en de Choorstraat. Tenslotte waren er koffiehuizen met theetuinen 

waar gasten met hun dame een prieeltje konden huren.12 

De echte rosse buurt lag rondom het tegenwoordige Visschersplein. De politie 

hield daar extra toezicht, maar dat had onvoldoende effect. In de jaren zestig 

begonnen omwonenden te klagen over het lawaai en de walgelijke tonelen. 

Bewoners van de Mariaplaats vroegen in 1865 aan B. en W. om op te treden tegen 

'het talrijk aantal openbare huizen van ontucht, van tapperijen en danshuizen in de 

Boterstraat tot de ergerlijkste, afzigtelijkste, onzedelijkste en de rust der in de 

omgeving wonende ingezetenen in hooge mate verstorende handelingen'. 

B. en W. vroegen advies aan de hoofdcommissaris van politie. Deze reageerde op 

zijn bekende nuchtere wijze. Je kon wel proberen zulke misstanden weg te werken, 

maar dan zou de overlast over de hele stad verspreid raken en verloor de politie 

zijn greep. Je kon de buurt niet isoleren want er kwam veel verkeer doorheen. Om 

afdoend te surveilleren in die doolhof van steegjes en sloppen, was minstens een 

hele compagnie politiemannen nodig. Maar hij beloofde verscherpt toezicht om de 

overlast tot een minimum te beperken.13 

Veel hielp dat niet. In 1865 stonden er elke zondagavond vijf politiemannen op de 

Lijnmarkt klaar om in te grijpen. Ook zag men er dan regelmatig militaire patrouil

les die dronken militairen naar de kazerne sleurden. Het bleef mede daardoor een 

buurt waar nette mensen met een boogje omheen liepen. Aan de andere kant was 

het er ook gezellig en zochten veel jonge mannen en vrouwen verpozing in de dans

en bierhuizen. Zo kwamen zij in contact met prostitutie, net als de kinderen die er 

woonden of speelden. 'De geprostitueerden leven er op straat en voor de opene 

ramen en zitten daar met militairen en anderen, dikwijls half van bovenkleederen 

ontdaan, op de stoep, hare sigaren te rooken.' '4 

De leden van het gemeentebestuur zouden hier zelf eens een poosje moeten 

wonen, klaagde in 1865 een boze burger. Die vijf agenten waren maar al te vaak 

onzichtbaar, zodat het een janboel werd van jewelste. De politie moest veel krach

tiger optreden, in het belang van 'de burgerij die betaalt'. Hij kreeg bijval van de 

bekende Utrechtse arts H.J. Broers, die de hele buurt tegen de vlakte wilde gooien, 

in het belang van de zedelijkheid en de gezondheid.15 
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'Niet minder doodelijk dan cholera, maar in hare gevolgen veel verderfelijker dan deze' '6 

In de jaren vijftig van de 19e eeuw hebben organisaties van medici op maatregelen 

aangedrongen omdat zij met schrik waarnamen dat de syfilis zich verspreidde. Of zij 

daarin gelijk hadden, valt niet na te gaan. 

Het waren vooral de modern denkende geleerden die men aanduidt als de 

Hygiënisten. Zij wilden dat de overheid krachtig ingreep om de gezondheid van de 

burgers te beschermen. Daarbij moest grote aandacht worden besteed aan de rein

heid van lucht, water en huisvesting.17 Zij bestookten als ware pressiegroepen de 

overheden met adviezen en rekwesten. Ook in Utrecht waren zij actief, onder 

andere in de Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt - die 

sedert het begin van de eeuw het gemeentebestuur onder andere adviseerde als er 

epidemieën heersten - en de gezondheidscommissie. Deze was in 1855 ingesteld 

door de gemeenteraad met als opdracht onder meer het toezicht op de gezond

heidstoestand. '8 

In 1847 had de Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht op 

krachtige maatregelen aangedrongen. Het gemeentebestuur droeg de politie op, na 

te gaan hoe het in andere steden was geregeld en of de reglementen daar het 

gewenste resultaat hadden. In 1850 bracht commissaris Van Goudoever rapport 

uit. Hij stelde voor te erkennen dat de prostitutie niet uitgeroeid kon worden met 

overheidsmaatregelen. Daarom moest men het verschijnsel dulden, zonder het te 

erkennen. Er moest in elk geval een visitatie komen, liefst op het politiebureau 

(anders moest de medicus die de keuringen ging uitvoeren onder politiegeleide 

naar de bordelen gaan en dat zou ongewenste publiciteit opleveren) en gratis ver

richt door de 'genees- en heelkundige belast met alle diensten, welke ten behoeve 

der gemeente politie of elders vereischt worden'. " 

In 185 I suggereerde de commissaris voortaan de 

visitatie te laten verrichten door zijn zoon L.C. 

van Goudoever, hoogleraar in de heelkunde. Op 

die manier zou het goedkoop gebeuren omdat 

de keuringen onderdeel zouden zijn van de 

opleiding van medici. Het onderzoek moest 

overdag plaatsvinden want er was goed licht 

nodig om de symptomen zo vroeg mogelijk te 

ontdekken. De medici moesten goed op hun qui-

vive zijn omdat de vrouwen zouden proberen 

hen door 'kunstmatige wasschingen' te mislei

den. Hij wilde de prostitutie concentreren in 

LC. van Goudoever (1820-1894), hoogleraar verloskunde, oogheel

kunde en chirurgie (1849-1890). Schilderij van ].C.U. Legner. 

(Collectie Universiteitsmuseum. Foto Joe P. Stolp). 
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bordelen, want clandestiene hoeren waren niet kieskeurig en hadden daardoor 

meer kans een geslachtsziekte op te lopen. Ook de directeur van het stedelijk zie

kenhuis wilde maatregelen omdat zijn inrichting te klein was om - behalve mannen 

die aan de 'schandelijke ziekte' leden - gemiddeld tien besmette hoeren in een apar

te afdeling te behandelen. Was het niet beter voor hen een andere ruimte in te 

richten, bijvoorbeeld het cholerahospitaal op het Bagijnhof?20 

Het is niet duidelijk wat er in 185 I precies is besloten. Zeker is dat in 1858 prosti

tuées werden gekeurd door de hoogbejaarde en ziekelijke heelmeester 

A.J. Koopman. Toen deze overleed, moesten B. en W. zich op de zaak beraden.21 

Om te beginnen was er een voorstel van de gezondheidscommissie om een regle

ment op de prostitutie in te voeren. Behalve de bekende regels voor registratie en 

visitatie wilde de commissie een bordeelverbod in 'voorname' straten, bij openbare 

gestichten, scholen en kerken. Geheime in- en uitgangen waren verboden en voor 

de ramen moesten dikke gordijnen hangen. De keuring zou plaatsvinden op dinsdag 

en vrijdag, de dagen waarop de vrouwen de meeste klanten bedienden. 

Orgieën zouden in Utrecht niet voorkomen want artikel 26 van het voorstel luidde: 

'Behalve in de gelagkamer zal slechts ééne vrouw gelijktijdig met éénen man zich in 

dezelfde kamer mogen bevinden'. De vrouwen mochten ook geen wervende activi

teiten voor het raam ondernemen. 'Niets toch kan verderfelijker voor de algemee-

ne zedelijkheid geacht worden dan de prostitutie zoo openlijk gedreven, als ze 

tegenwoordig zonder reglement gedreven wordt, waardoor kinderen van jongs af 

met dat groote kwaad gemeenzaam worden gemaakt, en bij jongelingen de lusten 

zoo vroegtijdig mogelijk reeds worden opgewekt.'22 

Een maand later - in oktober 1858 - behandelde de raad het rapport van de raads

commissie 'om te dienen van consideratie en advies betreffende de uitbreiding der 

syphilis' die op 28 september 1854 was ingesteld. De commissie onder leiding van 

mr C L Schuller tot Peursum had er lang over gedaan omdat de heren eerst de 

nationale en internationale lectuur over het thema hadden bestudeerd. Hun conclu

sie was dat er geen goede reglementering mogelijk was zonder een landelijke wet 

op de prostitutie. Zij hadden deze mening voor zich gehouden om geen onnodige 

commotie te veroorzaken. Het Utrechtse gedoogbeleid was veruit te verkiezen 

boven de toestanden elders. Ideaal zou zijn 'dat geen bijslaap wierd toegelaten, dan 

na voorafgaande visitatie door een deskundige' maar dat was natuurlijk niet moge

lijk. Om de verspreiding van geslachtsziekten te remmen, trad men in veel gemeen

ten streng op tegen clandestiene hoeren. Maar het was bijna onmogelijk hen te 

betrappen. Moest men getuigen raadplegen en spionnen uitsturen achter elke man 

en vrouw die ergens samen waren? Moesten de klanten voor de rechter worden 

gedaagd, tot schande van henzelf en hun gezin? Keuring kon ook de zedelijkheid 

schaden als de hoeren elke week twee keer in optocht naar het politiebureau of 

het ziekenhuis zouden gaan: telkens zou de hele buurt uitlopen bij dat 'hoogst 
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schandalig tooneel', die 'monsterachtige leerschool voor onzedelijkheid'. Het zou 

ook een mooie gelegenheid zijn voor de klanten om een pas gekeurde hoer uit te 

kiezen.2i 

De gemeenteraad wist kennelijk niet goed raad met de rapporten en stelde de 

behandeling uit tot 10 november 1859. Intussen was heelmeester Koopman overle

den en had de burgemeester de mogelijkheid van vrijwillige visitatie op kosten van 

de gemeente opgenomen in de instructies van de genees- en heelkundigen die 

waren 'belast met alle diensten, welke ten behoeve der gemeentelijke politie aan de 

politiebureaux of elders vereischt mochten worden'. Op verzoek van de burge

meester begon professor Van Goudoever hoeren die dat wensten te keuren. 

In de bijeenkomst van 10 november stelde een van de raadsleden voor de kwestie 

achter gesloten deuren te behandelen. De raad besloot anders omdat de kiezers 

moesten weten wat de raadsleden dachten van 'een kwaad, dat God met Zijnen 

vloek, oordeelen en straffen bedreigt'. In de discussie telde vooral zwaar dat in alle 

plaatsen met een streng reglement de clandestiene prostitutie bloeide. Met 13 

tegen 7 stemmen besloot de raad dat er geen reglement kwam omdat het - zoals in 

het gemeentelijk jaarverslag van 1859 staat te lezen - 'onder onze wetgeving, niet 

tot de gewenschte beteugeling zoude leiden'. 

Door het besluit van de burgemeester om vrijwillig te laten visiteren, was de pros

titutie intussen dus aan zekere banden gelegd, formeel buiten medeweten van de 

gemeenteraad. Er was geen sprake van erkenning of van een verbod, alleen van con

trole om de gevolgen in de hand te houden. Zodra het hoofd van de politie vernam 

dat een vrouw optrad als prostituée nodigde hij haar uit voor een gesprek. Hij wees 

haar dan op het schandalige van haar gedrag en - als zij besloot ermee verder te 

gaan - op de mogelijkheid zich te laten visiteren in het belang van haar eigen 

gezondheid en die van anderen. Hoeren die zich niet lieten onderzoeken, werden 

niet gestraft. Dan zou de visitatie in een formeel reglement voorgeschreven moeten 

worden en dat zou betekenen dat de prostitutie als beroep werd erkend.24 

Professor Van Goudoever hield er op I januari 1881 mee op omdat er steeds min

der hoeren op de visitatiedagen opdaagden. De Utrechtse vrijwilligheid was dus 

niet langer zinvol. Hij bleef zelf trouwens wel geloven dat een goed reglement pre

ventief werkte.2 ' 

B. en W. droegen de vrijwillige visitatie toen op aan de politieartsen. Dezen zetten 

met ingang van 10 februari 1881 de keuringsarbeid voort in een vervallen gebouw

tje op het Nicolaaskerkhof. Dat lag in een achterbuurt zodat nette burgers zich niet 

langer twee keer per week hoefden te storen aan de optocht van hoeren naar het 

politiebureau. Het onderzoek vond plaats tijdens schooluren, zodat kinderen er 

niets van merkten. Om te voorkomen dat de hoeren er een propagandatocht van 

maakten, mochten zij op hun weg naar de keuring niet langs een kazerne marche

ren. 26 
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De prostitutiekwestie bleef de gemoederen bezighouden. Het antirevolutionaire 

raadslid A.W. van Beeck Calkoen stelde in 1883 voor de hele regeling op morele 

gronden te schrappen. Na langdurige discussie besloot de raad de zaak te laten 

zoals hij was.27 Hoe onbevredigend dat was, bleek in 1885 toen de politieartsen 

P.W. Onnen en D. Koerts vroegen de opdracht tot visitatie uit hun instructies te 

schrappen. Het onderzoek had geen zin omdat er nog maar een paar hoeren op de 

keuring verschenen, afkomstig uit twee bordelen. De gratis keuring was dus eigen

lijk een subsidie aan de houders van die twee instellingen. Als zij het echt belangrijk 

vonden dat hun vrouwen werden gekeurd, zouden zij er ook wel voor willen beta

len. Anders zouden zij hun belangrijkste groep klanten verliezen: de wat oudere en 

de gehuwde prostituanten. Jonge mannen waren veel onvoorzichtiger en riskeer

den hun gezondheid bij een clandestiene hoer. Op 25 april 1885 besloot de raad 

zonder hoofdelijke stemming aan B. en W. te verzoeken de instructies van de poli

tieartsen te wijzigen. Aldus geschiedde en met ingang van 30 april 1885 werd er in 

Utrecht niet meer gevisiteerd. ls 

Toename van de syfilis? 

In de jaren van vrijwillige visitatie kreeg het Utrechtse gemeentebestuur regelmatig 

te maken met klachten over de toename van de syfilis, 'een der meest ingrijpende, 

en de gezondheid van ongelooflijk velen meest verstorende ziektevormen', aldus de 

ministers van oorlog en van binnenlandse Zaken in I860. Zij drongen aan op maat

regelen. De minister van oorlog had bepaald dat militairen regelmatig werden 

gekeurd op geslachtsziekten en dat elke man die 

er een had opgelopen, aan zijn commandant 

moest melden bij welke hoer hij op bezoek was 

geweest. Dat zou aan de gemeentebesturen 

worden gemeld die de vrouw moesten laten 

onderzoeken. Valse aangiften werden zwaar 

gestraft, om te voorkomen dat de mannen 

clandestiene hoeren in bescherming zouden 

nemen.29 

De voorstanders van reglementering wilden dat 

de politie terughoudend optrad tegen geregis

treerde bordelen. Al te streng toezicht zou de 

klanten verjagen. Dat nam men in de jaren 

G. van Overbeek de Meijer (1831-1918), hoogleraar gezondheids

leer, geneeskundige politie en gerechtelijke geneeskunde (1877-

1898). Schilderij van Qasine Neuman. (Collectie Universiteitsmu

seum. Foto ]ac. P. Stolp). 
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zeventig zelfs waar onder het soepele regiem in Utrecht. De klandizie liep terug 

zodat de tarieven stegen. Daarom gingen de hoeren de straat op, om klanten naar 

het bordeel te lokken, ook ver van hun afwerkplek. 'Ja, er staan zelfs kleine kinderen 

om den weg te wijzen', klaagde een waarnemer in 1869. Veel mannen dachten trou

wens dat de controle op de prostituées in de bordelen niet erg nauwkeurig was. 

Voor het risico konden zij daarom net zo goed naar de goedkopere clandestiene 

hoeren gaan. 

In het begin van de jaren zeventig klaagde dr. G. van Overbeek de Meijer - sinds 

1865 adjunct-inspecteur en vanaf 1876 inspecteur van het Geneeskundig Staatstoe

zicht - dat de clandestiene prostitutie niet krachtig genoeg werd aangepakt. Veel 

politiemannen gingen zelfs vriendschappelijk met die vrouwen om. Het 

Geneeskundig Staatstoezicht was een adviescollege dat de regering had ingesteld 

per I juni 1865. Een van de taken was het adviseren van de overheden over maat

regelen tegen besmettelijke ziekten. Omdat niemand verplicht was de adviezen op 

te volgen, gebeurde er veel minder dan deze voorstanders van staatsingrijpen in de 

gezondheidszorg wilden.30 

Volgens de hoofdcommissaris was de terugval in de bordeelprostitutie te wijten aan 

de toenemende zucht naar vrijheid en bandeloosheid. Achteraf hebben onderzoe

kers geconstateerd dat de bordeelprostitutie ook in andere steden terugliep. Zij 

hebben dat toegeschreven aan de stijgende welvaart van de burgerij. De mannen 

konden zich daardoor meer amusement permitteren. Een onderdeel daarvan was 

het zelf 'versieren' van een vrouw in plaats van sullig in een bordeel een hoer kiezen 

uit een rijtje kandidates. Zo werden de burgermannen jagers, net als de hogere 

standen waaraan zij zich graag spiegelden. De grote bestrijder van de prostitutie in 

Nederland, dominee Pierson, beweerde al in 1880 iets dergelijks: 'De roués zoeken 

avonturen' die zij zeker in bordelen met een tamelijk permanente bezetting niet 

vonden.31 

Een fel offensief 

Het standpunt tegenover de prostitutie is vanaf eind jaren zeventig in toenemende 

mate beïnvloed door het optreden van een nieuwe landelijke pressiegroep die een 

onafgebroken offensief voerde tegen reglementering van de prostitutie. Centrale 

figuur in deze geharnaste en principiële strijd uit de kringen van het Réveil was aan

vankelijk dominee Heldring. Deze had in 1847 in Zetten een 'asyl' voor boetvaardi

ge gevallen vrouwen ingericht: Steenbeek. Ook in rooms-katholieke kring hadden 

mensen zich verenigd bijvoorbeeld door de stichting van een vergelijkbaar instituut 

in 1850 in Zoeterwoude.32 

Heldring noemde het woord prostitutie een uitvinding van de duivel, waarmee het 

erge van deze zonde werd gemaskeerd. Ook anderen vonden dat men het beestje 
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Een advertentie in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 30 mei 

1865 prijst een plantensiroop aan ter genezing van een groot aantal ziekten: 

'vooral die kwalen, welke men bestempelt met den naam van oorspronkelijke, 

secundaire en tertiaire. Deze laatsten ontstaan vaak twintig jaren na de eerste 

verschijnselen, welke men reeds lang uitgeroeid waande. Als veelvermogend 

zuiveringsmiddel vernietigt het de toevallen, welke door het gebruik van kwik

zilver ontstaan zijn, het ondersteunt de pogingen der natuur om het Jodium 

uit te drijven, wanneer men in het huwelijk wil treden, waarborgen voor de 

goede gezondheid zijner kinderen hebben en den vrede in zijn huis bewaren'. 

bij de naam moest noemen en geen verhullende en bij velen onbekende termen 

moest gebruiken, zoals prostituée, openbare vrouw, maintenée, galante dame of het 

latijnse meretrix. In 1859 schreef het Utrechtse raadslid Schuller tot Peursum: 

'Indien bij elk meisje de bewustheid levendig werd (welke door de vergoelijking in 

slaap gewiegd is), dat haar bezwijken voor de verleiding haar tot eene hoer maakt, 

en dat haar bedrijf hoererij is, dan zoude misschien menig eene terugdeinzen voor 

de schande'. M 

Opvolger van Heldring als predikant-directeur van de Heldring-gestichten was sinds 

januari 1877 dominee Hendrik Pierson. Hij ontpopte zich als een fel en consequent 

bestrijder van de prostitutie. Als voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging 

tegen de Prostitutie en als behendig en onbarmhartig debater en auteur trok hij van 

leer als 'de onverzettelijke die te Zetten zetelt en toornt'.34 De beweging tegen 

prostitutie en vrouwenhandel had internationaal vaart gekregen door het optreden 

van de Engelse Josephine E. Butler-Grey. Door zijn contacten met boetvaardige ge

vallen vrouwen in het asyl Steenbeek wist Pierson waarover hij sprak. Hij bestreed 

zijn tegenstanders in vaak persoonlijke polemieken, lezingen en preken. 

Piersons standpunt bereikte het gemeentebestuur onder meer via rekwesten van 

de wiskundige G.J.D. Mounier, privaatdocent aan de Universiteit van Utrecht en 

onder meer volijverig voorzitter en secretaris van de Utrechtse afdeling van de 

Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie. Hij was vrijzinnig protestant maar 

kon het uitstekend vinden met de rechtzinnige Pierson. Mounier rekende af met de 

statistische gegevens waarmee geleerde mannen als Van Overbeek de Meijer 

(sedert 1877 hoogleraar gezondheidsleer, geneeskundige politie en gerechtelijke 

geneeskunde te Utrecht) wilden aantonen dat visitatie noodzakelijk was omdat er 

inder syfilis voorkwam in gemeenten waar een reglement bestond.35 

Tegen de visitatie 

Prostitutie was voor Pierson geen noodzakelijk kwaad, hoogstens een onuitroei

baar kwaad, zoals de zonde. Een noodzakelijk kwaad was eigenlijk een 'betrekkelijk 
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goed'. Oorlog kon zo'n kwaad zijn. Daarvoor was Pierson bereid zijn zonen in te 

zetten. Maar wie zou zijn dochter willen overgeven aan de prostitutie? 

Pierson beschouwde het medisch onderzoek als hoeksteen van het stelsel van 

reglementering. 'Daarom is onze aanval tegen die keuring gericht, omdat met den 

val daarvan het gansche gebouw ineenstort en daarmede ook de strijd tegen de syfi

lis veel vruchtbaarder kan worden, b.v. (...) door moedwillige besmetting strafbaar 

te stellen, zoowel bij mannen als bij vrouwen en wel het allermeest bij gehuwde 

mannen, mits - en dit is een onmisbare voorwaarde - alles wat naar wettiging der 

ontucht zweemt ten eenenmale worde verwijderd'.36 

Pierson heeft de zwakheden van het stelsel van reglementering scherp aan de kaak 

gesteld. Ze zijn in de loop van de eeuw ook door anderen onder woorden gebracht 

en ze speelden een rol bij de besluitvorming in het Utrechtse gemeentebestuur. 

Het is daarom goed de belangrijkste hier in het kort te bezien. 

- Visitatie bood geen garantie tegen venerische ziekten. Er bestond geen zekerheid 

dat een gekeurde hoer niet ziek was of het niet zou worden van haar eerstvolgende 

klant. Terwijl de tweede klant misschien wel na lang aarzelen had besloten naar een 

bordeel te gaan omdat daar alleen 'gekeurde' hoeren zaten. Zouden klanten trou

wens eerst het boekje van de vrouw ter inzage vragen? Zouden hoeren hun livret 

niet onderling uitwisselen, omdat het signalement dat erin stond op veel andere 

vrouwen kon slaan? 

- Het medisch onderzoek was niet in het belang van de gekeurde vrouw, maar 

moest de man beschermen en haar alleen maar in de gelegenheid stellen voort te 

gaan met haar kwade gedrag. 

- Reglementering kon leiden tot willekeur, omdat de politie zelfs nette dames kon 

dwingen zich te laten keuren. 

- De wet liet alleen vrijheidsberoving toe als iemand een strafbare daad had 

gepleegd en dan uitsluitend na veroordeling door de rechterlijke macht. Maar pros

titutie was niet strafbaar en een reglement zou de keurende medicus het recht 

geven iemand te veroordelen tot opname in een ziekenhuis. 

- Mannen zouden denken dat ontucht, bordeelbezoek en prostitutie niet principieel 

verwerpelijk en riskant waren omdat een gekeurde hoer een soort kwaliteitskeur 

van de overheid had. 

- Ontucht kon niet als zondig en verwerpelijk worden afgewezen en tegelijk om prak

tische redenen worden geduld. Dat deed men toch ook niet met diefstal en moord! 

- De keuring nam bij de vrouwen het laatste gevoel voor schaamte weg. Ook voor 

de moraal van de artsen was het niet goed een aantal vrouwen regelmatig als vee te 

keuren. 

- Reglementering onderwierp vrouwen aan allerlei regels terwijl de mannen buiten 

schot bleven. Pierson was niet de eerste die voortdurend verontwaardigd wees op 

de onjuistheid van dit standpunt. Hoewel men beter wist, lijkt het alsof alleen de 
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prostituée erop werd aangezien geslachtsziekten te verspreiden. Dat hangt samen 

met de dubbele moraal van die jaren. Pierson verwierp ondubbelzinnig de 'tweeër

lei zedewet' die de man veel meer vrijheden bood dan de vrouw. De meeste men

sen vonden het 'niet aanbevelenswaardig' als een man trouwde voor zijn vijfentwin

tigste jaar. '7 Daardoor was de kans groot dat hij een tijdlang noodzakelijke ont

spanning zocht in bordelen en vervolgens een geslachtsziekte als huwelijksgeschenk 

inbracht. Zeker als hij had gestudeerd of in militaire dienst was geweest. Een 

bezoek aan een bordeel behoorde in die kringen min of meer tot de rituelen. Een 

vrouw daarentegen die zich aan buitenechtelijk geslachtelijk verkeer overgaf, ver

loor haar eer en haar goede naam. Een nette vrouw was kuis en wist niet wat er in 

de wereld van de seksualiteit te koop was.38 Voor een man was het alleen maar 

gezond dat er minder gefortuneerde vrouwen waren die zich prostitueerden. In 

feite bestond er dus een driedubbele moraal: een voor mannen, een voor nette 

vrouwen en een voor het mindere volk. 

- Onthouding was helemaal niet zo ongezond dat men daarom de prostitutie mocht 

dulden. Zeelui kregen er niets van als zij langdurig buiten het bereik van vrouwen 

waren, terwijl dat voor rooms-katholieke geestelijken permanent het geval was.39 

- Reglementering leidde niet tot een vermindering van de clandestiene prostitutie. 

Het bordeelverbod 

Intussen zetten de medici hun offensief 

tegen de ongecontroleerde prostitutie 

voort. Zij rekenden bijvoorbeeld voor 

dat het percentage aangetaste militairen 

in Utrecht tussen 1881 en 1887 was 

gestegen van 1,9 tot 18,7 procent. Dat 

moest te maken hebben met de afschaf

fing van de visitatie. 

De hoofdcommissaris legde de getallen 

anders uit. Hij wees erop dat de stijging 

van het aantal syfilispatiënten begonnen 

was voordat de keuring was afgeschaft. In 

1883 was er een nieuw garnizoen in de 

stad gekomen, afkomstig uit 's-Hertogen-

bosch waar veel syfilis heerste. Hij advi-

In de smaile Zakkendragerssteeg werven hoeren klanten 

in en rondom de bier- en drankhuiien. Deze foto is 

gemaakt in 1925. (GAU, TA Zakkendragerssteeg 1925 

(2), neg C 38.176). 
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seerde een enquête te houden onder de Utrechtse artsen over het voorkomen van 

syfilis onder hun burgerpatiënten. Dat gebeurde, maar de meningen van de heren 

waren verdeeld. En dus bleef de zaak bij het oude. Tot ongenoegen van de medici. 

Van Overbeek de Meijer - die als inwoner van Utrecht de situatie daar goed kende 

- trad zelfs via het college in discussie met de hoofdcommissaris en wees erop dat 

de manschappen pas ziek waren geworden toen zij een paar maanden in Utrecht 

lagen en de weg naar de goedkope hoeren kenden.40 

Op 6 juni 1889 kwam de gemeenteraad opnieuw tot de conclusie dat afdoende 

maatregelen onmogelijk waren zolang er geen landelijke wet bestond. Met een 

reglement kon Utrecht de syfilis niet uitbannen. Welgestelde burgers zochten hun 

heil in de anonimiteit van Amsterdam, waar zij alle gelegenheid hadden te worden 

besmet. En om alleen voor het garnizoen zo'n regeling in te stellen, ging de raad te 

ver. 'Indien de militairen zich in toenemende mate ziekten op den hals halen door 

het plegen van ontucht, dan volgt daar nog niet uit, dat de gemeente hun de gele

genheid behoort te verschaffen, zich straffeloos of althans met minder gevaar daar

aan te kunnen overgeven.' De raad vond het beter te onderzoeken of het juridisch 

mogelijk was de bordelen te verbieden. Toen dat het geval bleek te zijn, besloot de 

meerderheid dat met ingang van I november 1890 het houden van een bordeel was 

verboden op straffe van zes dagen hechtenis. 41 

De Middernachtzending 

In de bestrijding van ontucht en prostitutie heeft de Nederlandsche Middernacht-

zending-Vereeniging een belangrijke rol gespeeld. Ze was in 1888 opgericht door 

Pierson, te laat om veel invloed te hebben op de besluitvorming in Utrecht over het 

bordeelverbod. Maar in de volgende jaren heeft zij zich krachtig ingezet om de laat

ste resten van de prostitutie in Utrecht uit te roeien. Veel meer dan de deftige 

Vereeniging tegen de Prostitutie werd de Middernachtzending gedragen door het 

gewone volk. De leden, voornamelijk jonge protestantse mannen uit de werkmans

stand, liepen bij hun evangeliserende activiteiten in een aantal steden nogal eens 

klappen op.42 Het was te verwachten dat de bordeelhouders niet met de armen 

over elkaar toekeken hoe de zendelingen hun klanten probeerden tegen te houden. 

Postende zendelingen waren veel lastiger dan een politieagent die zwijgend in de 

buurt van het bordeel was opgesteld. Zolang prostitutie niet was verboden, konden 

zij weinig anders doen. 

Ook als de politie wel optrad, bijvoorbeeld tegen jeugdige bezoekers, was succes 

niet gegarandeerd. Zo klaagde in 1884 Petrus de Graaf, koffiehuishouder aan de 

Oudwijkerdwarsstraat, dat er al zeven maanden een agent bij hem voor de deur 

stond, alleen omdat de mensen lasterpraatjes over hem rondstrooiden. Gevolg was 

dat er geen 'fatzoenlijk burger' meer in zijn zaak kwam. 
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De politie vertelde een ander verhaal. Achter zijn koffiehuis had hij een flinke tuin 

met prieeltjes waar volgens de buren 'onzedelijke handelingen en gesprekken' 

plaatsvonden. Ouders hadden aan de politie gevraagd te voorkomen dat hun doch

ters er met 'manspersoonen' binnenglipten. Er kwamen veel studenten die een 

meisje hadden opgepikt. De agent hield zulke koppeltjes tegen of waarschuwde de 

ouders. Maar afdoende was het niet, want de hoofdcommissaris meldde 'Nog dezer 

dagen kwam op mijn bureau een zeer jong meisje dat bevallen was, en verklaarde in 

dien tuin ten val te zijn gebracht'.43 Ontucht was met politiereglementen niet te 

keren. 

De middernachtzendelingen spraken mannen aan die op weg waren naar de verlei

ding en/of een bordeel verlieten. En ze reikten blaadjes uit waarop in dramatische 

christelijke termen werd gewezen op de gevaren die binnen wachtten.44 Ze lieten 

zich niet bedriegen door de schone schijn die sommige bordeelhouders probeer

den op te houden. Dat merkte bijvoorbeeld timmerman Hendrik Kleinheerenbrink 

aan de Spoorstraat. Zijn bejaarde vrouw had daar een volstrekt onschuldige melk-

winkel geopend waar de mensen een glas melk, wijn of bier konden drinken. Het 

was een keurige zaak, 'zonder eenige vrouwelijke bediening, of wat verder te mid

den eener zoo gecompliceerd samengestelde bevolking als de Utrechtsche, aanlei

ding zou kunnen geven tot buitengewone drukte, of burengerucht.' Goed, er werd 

weleens een liedje gezongen, maar dat alles rechtvaardigde niet dat er elke nacht 

middernachtzendelingen voor de deur stonden die 'vaak met handtastelijkheden' 

bezoekers weerden. Er werd zelfs vuurwerk in de zaak naar binnen gegooid. 

De werkelijkheid was minder onschuldig. Kleinheerenbrink was al eens veroor

deeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens diefstal en zijn vrouw tot een half jaar 

wegens koppelarij. De melksalon was niets anders dan een mooie façade voor een 

rendez-vous huis waar ongehuwde stellen zich ontuchtig konden vermeien.45 

In 1896 spraken B. en W. het vermoeden uit dat er meer bordelen waren dan voor 

1890.46 Er was bijvoorbeeld geklaagd over een tapperij aan de Telingstraat waar 

twee vrouwen 'van onzedelijke leefwijze' optraden. Omwonenden vertelden dat 

'die vrouwspersoonen, om maar enkele feiten te noemen, vooral des avonds, de 

manspersoonen die de straat passeeren, aanhouden en de liederlijkste en onzede-

lijkste bewoordingen op luidruchtigen toon naroepen, zoodat ze elk fatsoenlijk 

mensch met walging en afschuw vervullen'. Zelfs in de buurtwinkels vielen zij man

nen lastig en na sluitingstijd stond er een raam open voor de komende en gaande 

man. In de tapperij vonden elke avond 'de laagste bacchanalen met pianomuziek en 

dans' plaats. De politie trad op tegen de muziek, maar meldde dat de vrouwen 

'zogenaamde kellnerinnen' waren over wier zedelijk gedrag nog niemand bij de poli

tie had geklaagd.47 

In 1896 waren er drie bierhuizen in Utrecht met in totaal vijf kelnerinnen en 'het is 

een openbaar geheim, dat vele dier vrouwelijke bedienden zich aan prostitutie 
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overgeven'. Ze werden ook wel 'chanteuses' genoemd en door bestrijders van de 

prostitutie gezien als 'een groote plaag en een machtig middel tot bevordering der 

ontucht'.48 Blijkbaar was vrouwelijke bediening in drankgelegenheden voordien niet 

bekend geweest of kwam het alleen maar voor in bordelen. 

Middernachtzending in Utrecht 

In Utrecht is omstreeks 1890 een afdeling van de Nederlandsche Middernacht

zending-Vereeniging in leven geroepen. Al in 1892 volgde een verzuilende scheuring 

omdat de gereformeerden een eigen afdeling stichtten. Artikel I van hun reglement 

luidde: 'De Gereformeerde Middernacht Zending-Vereeniging, gebaseerd op Gods 

Woord, opgevat in den zin der drie formulieren van eenigheid, stelt zich, gedron

gen door de liefde Christi ten doel, om steunende op den genadigen bijstand van 

den Almachtigen Schepper onder de mannen de zonde van ontucht met alle haar 

ten dienste staande, geoorloofde middelen te bestrijden.' ^ De vier actieve gerefor

meerde zendelingen kwamen twee keer per week bijeen in het gebouw van de 

Gereformeerde Jongelings Vereniging en trokken dan na een korte gebedsdienst 

ten strijde. 

In 1895 was de eenheid hersteld en dat was hard nodig. 'Het bezoek der bestaande 

huizen van ontucht is hier nogal druk en onze studeerende jongelingschap heeft 

daarin een groot aandeel.' De vereniging telde toen ongeveer 20 werkende leden 

en is nooit veel groter geweest. In het bestuur zaten twee studenten theologie, een 

godsdienstonderwijzer, een beambte bij het Staatsspoor en een tailleur.50 Meestal 

traden de zendelingen op in groepjes van twee, maar soms trokken zij er ook met 

tien of meer man op uit. 

De vaart kwam er goed in toen twee 'beroeps

zendelingen' op verzoek van de afdeling de dage

lijkse leiding in handen namen: H. Stap en J.N. 

van Munster. Van Munster vertrok al gauw naar 

andere plaatsen,51 maar Stap bleef in Utrecht tot 

eind 1901. Hij was full-time zendeling en stond 

als zodanig ingeschreven in het adresboek van de 

gemeente, op Westerdijk 19. In mei 1903 werd 

zijn rol overgenomen door zendeling G. 

Salverda. Toen de Utrechtse afdeling hem niet 

In 1925 herinnerde weinig eraan dat omstreeks 1890 de 

Visscherssteeg het beruchte centrum was van de Utrechtse rosse 

buurt (GAU, TA Visserssteeg 1925, vervaardiger J.W. Deetman, 

neg. G 182). 
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meer kon betalen, vertrok hij in november 1905. Maar intussen hadden de Utrecht

se zendelingen geleerd op eigen benen te staan. 

In 1895 hadden Stap en Van Munster geconstateerd dat de toestand in Utrecht niet 

was veranderd sedert de instelling van het bordeelverbod. Ze waren in mei 1895 

begonnen te posten bij een verdacht huis aan de Weerdsingel. Daar stond al een 

politieman op post, maar dat had weinig effect want er kwamen soms wel vijftig 

bezoekers op een avond. De komst van de zendelingen maakte daar al snel een 

einde aan. Tot vreugde van de buurt. Telkens bleek dat de omwonenden na een 

periode van aarzeling de zendelingen hielpen. Zij wilden de naam van hun buurt niet 

laten verpesten door de aanwezigheid van een bordeel. Hun huizen waren klein 

zodat de kinderen vaak op straat speelden en ook de vrouwen nogal eens buiten de 

deur hun huishoudelijke werk deden of een praatje maakten. Het was dan vaak hin

derlijk door speurende prostituanten te worden aangesproken. Vandaar dat de zen

delingen steun kregen van de omwonenden. De gemoederen raakten weleens ver

hit en dan gooiden de buurtbewoners de ruiten van een verdacht huis in. 'Weinig 

had het gescheeld of een publieke vrouw had een pak ransel kunnen oploopen.' '2 

De Utrechtse politie trad - in tegenstelling tot elders - streng op tegen mensen die 

de zendelingen het leven zuur maakten. Dat merkte bijvoorbeeld een student aan 

de veeartsenijschool. Hij schold de zendelingen de huid vol, terwijl hij in de deur

opening stond van een verdacht huis waar postende zendelingen actief waren. 

Zodra hij naar buiten kwam, werd hij gearresteerd. De positieve houding tegenover 

de zendelingen was toe te schrijven aan hoofdcommissaris J.M. Vermeys die in 1866 

Van Goudoever was opgevolgd. Hij was een vroom tegenstander van de prostitutie 

die ondanks zijn persoonlijke voorkeur de politie in de volgende dertig jaar ook 

tegenover hoeren en bordelen correct liet optreden. 

Na drie maanden was het bordeel aan de Weerdsingel gesloten. De eigenaar had 

geklaagd dat hij liever vijf agenten voor zijn deur had dan één zendeling, zo ver

meldde het blad De Middernachtzendeling trots. Zulke successen droegen bij tot de 

populariteit van de vereniging. Uit verschillende buurten kwamen verzoeken om op 

te treden, maar het ledental bleef te laag om overal te posten. Het was ook een 

forse opgave om een paar keer per week na het werk een lange en actieve wacht te 

houden. In 1897 hielden de 24 werkende leden 1600 nachtwaken, vaak tot 3 uur 's 

nachts.53 Met vrome trots hadden zij waargenomen dat er in dat jaar tien bordelen 

waren gesloten en tien andere verplaatst. Er was extra reden tot dankbaarheid 

wanneer een prostituée zich had bekeerd. 

In de winter van 1897/1898 begonnen de zendelingen de buurtbewoners te mobili

seren op buurtvergaderingen. 'We leven in den tijd der reclamemiddelen' wisten zij 

en daarom werden de avonden verlevendigd met koorzang en voordrachten. Maar 

het zwaartepunt lag toch bij de voorlichting over hun bedoelingen. Deze bijeen

komsten stimuleerden buurtbewoners om ook zelf tegen de bordelen in actie te 
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komen. In diezelfde tijd trokken de zendelingen ook naar de omliggende dorpen om 

te waarschuwen voor de gevaren die in de grote stad op de loer lagen voor militai

ren en dienstmeisjes. In 1901 openden zij - met steun van een damescomité - ook 

nog een kantoor voor arbeidsbemiddeling dat goedgelovige vrouwen moest redden 

uit de klauwen van koppelaars en bordeelhouders.54 

Intussen bloeide de prostitutie in Utrecht, binnen en buiten de bordelen. Vooral tij

dens de kermis trokken velen na sluitingstijd van de drankgelegenheden naar een 

bordeel. 'Soms gaan ze er bij tientallen te gelijk naar binnen' en dan stonden de zen

delingen machteloos. Tijdens de lustrumfeesten van de universiteit in 1906 telden 

zij zeker 20 prostituées van elders. Om hun feestelijke stemming te tonen, droegen 

sommige hoeren kleren in de kleuren van de faculteiten. Kinderen van een jaar of 

tien wezen mannen voor een kwartje de weg naar een bordeel. In 1907 huurden de 

zendelingen een huisje in de Cellebroedersstraat, van waaruit zij een permanent 

offensief begonnen tegen de bordelen in die straat. De zendelingen kwamen er bij

een en probeerden mannen die een hoer wilden bezoeken erheen te lokken voor 

een gesprek.55 

Vaak trokken de klanten zich in 'het stille, deftige Utrecht' niets aan van de zende

lingen. In 1909 bijvoorbeeld beschreven zij verontwaardigd dat er een rijtuig was 

gestopt voor een bordeel waar zij stonden te posten. De vier inzittende studenten 

wilden dat er twee prostituées met hen meegingen naar hun kamer. Zij zouden 

daarvoor elk ƒ 10,- ontvangen. De waardin vroeg ƒ 15,- zodat het plan niet door

ging. Uiteindelijk ging er één vrouw mee, die voor een tientje vier studenten thuis 

zou bedienen.56 

De zendelingen bleven trouwe leden van hun kerk en werden waarschijnlijk daar

door serieuzer genomen dan het Leger des Heils dat een eigen weg volgde. Er tra

den ook vooraanstaande burgers toe tot hun vereniging, bijvoorbeeld de bekende 

politicus dominee A.S. Talma. In Utrecht gaven enkele gereformeerde en neder-

landse hervormde predikanten steun en ook een man als het anti-revolutionaire 

gemeenteraadslid A.W. van Beeck Calkoen die in 1909 lid werd van het hoofdbe

stuur. Maar veruit de meeste christenen hielden zich op de vlakte. Zij verwachtten 

weinig heil van de strijd of vonden dat de overheid de zaak eigenlijk wel goed had 

geregeld.57 

De Nederlandse Middernachtzendelingen beschouwden de 'Wet tot beteugeling 

der zedeloosheid' van 30-5-191 I dankbaar als een grote overwinning van hun 

ideeën. Prostitutie en andere ontuchtige zaken waren voortaan verboden. Men 

kende de veroorzakers van geslachtsziekten en dankzij de ontdekking van het ge

neesmiddel Salvarsan in 1909 leek het mogelijk de gevaren voor de gezondheid te 

bedwingen. Wellicht heeft dat bij bestrijders van ontucht zelfs de vrees gewekt dat 

het hek nu van de dam was. De gezondheid van de prostituant leek immers niet 

meer te worden bedreigd. 
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Partijen en standpunten 

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn diverse partijen betrokken geweest bij 

de oplaaiende strijd tegen de prostitutie en haar gevolgen. De meeste vallen buiten 

dit onderzoek omdat ze geen meetbare invloed hebben gehad op het Utrechtse 

prostitutiebeleid. Het gaat bijvoorbeeld om de afdeling Utrecht van de 'Vereeniging 

tot Behoud van Boetvaardige Gevallen Vrouwen',58 het Leger des Heils, het be

stuur van het 'Doorgangshuis, tijdelijke toevlucht voor vrouwen en meisjes, die uit 

zondige toestanden wenschen gered te worden' aan de Van Wijckskade 15, de 'Ne-

derlandsche Vrouwenbond tot Verheffing van het Zedelijk Bewustzijn', de arbei

dersbeweging of de kerken. Met elkaar droegen ze er aan bij dat moralisten als 

Pierson en de zijnen steeds meer steun kregen. 

Bij de politieke discussie waren in Utrecht vier partijen betrokken, te weten het 

gemeentebestuur, de georganiseerde medici, een aantal burgers en tenslotte de man

nen rondom Pierson. Hun standpunten en argumenten gunnen ons een kijkje achter 

de schermen van ontwikkelingen die een veel breder terrein omvatten dan Utrecht. 

Tussen kool en geit 

Het college van B. en W. en de gemeenteraad hadden elk hun eigen verantwoorde

lijkheid bij de aanpak van de prostitutiekwestie. De burgemeester had het toezicht 

op de bordelen en moest als hoofd van de politie zorg dragen voor rust en veilig

heid in de stad. De raad moest regels stellen die de gezondheid, de zedelijkheid en 

de openbare orde betroffen. 

Al vóór 1850 drongen medici en hun organisaties bij het gemeentebestuur aan op 

krachtige maatregelen tegen de syfilis en andere geslachtsziekten.59 Het ging de art

sen louter om de lichamelijke volksgezondheid, niet om strijd tegen de prostitutie 

op grond van morele overwegingen. Ook 'Den Haag' zorgde voor druk op de ketel, 

vooral omdat de minister van Oorlog behoefte had aan gezonde manschappen. 

Tegelijk bood het ontbreken van een landelijke wet tegen de prostitutie een alibi 

voor het gemeentebestuur om niets te doen. 

De vrijwillige visitatie liet de prostitutie voortbestaan maar bood ook enige 

bescherming tegen de onaangename gevolgen. Op die manier gingen B. en W. zover 

mogelijk mee met de hygiënisten zonder door een formele reglementering de 

moralisten tegen zich in het harnas te jagen. Het college ging ervan uit dat prostitu

tie niet was weg te denken uit een universiteitsstad met een fors garnizoen en veel 

vreemdelingenbezoek. 

De gemeenteraad was in feite buiten spel gezet en ging stilzwijgend met deze rege

ling accoord. Het was voortaan een kwestie van politietoezicht waarvoor de raad 

niet verantwoordelijk was. Het was voor raadsleden zelfs gemakkelijk de ogen te 

sluiten voor het feit dat er een regeling bestond. Die kwam alleen maar aan het 
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Bewoners van de huizen aan de Zadektraat keken in de tweede helft van de vorige eeuw vanuit hun achterhuizen 

geërgerd uit op de botkooplui met hun ruwe taal en 'afzichtelijke tooneelen van dronkenschap zoo dikwerf her

haald' en op het openlijk wangedrag van prostituées in de smalle ßuurkerkstegen. Opname uit 1890. (GAU, TA 

èuurkerkhofc 1890, vervaardiger LM. de Rijk, neg. C 9.610) 

licht bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling in een minuscuul postje voor zeep en 

handdoeken voor de controlerend geneesheer. Of als er - zoals in 1871 - in het 

gemeentelijk jaarverslag werd meegedeeld dat er een aantal hoeren was gevisiteerd. 

Zolang er niets bijzonders aan de hand was, bleef dit systeem zonder principiële 

discussie gewoon voortbestaan. In 1881 kwam het onder druk te staan toen profes

sor Van Goudoever meedeelde dat het zichzelf had overleefd.60 Er kwamen nauwe

lijks meer prostituées naar de keuring. Achteraf hebben B. en W. Pierson en de zij

nen de schuld daarvan gegeven. Die hadden in woord en geschrift duidelijk gemaakt 

dat de keuring niet verplicht was. Waarschijnlijk doelde het college hierbij vooral 

op de activiteiten van Mounier die had ontdekt dat er in de livrets stond dat de 

hoeren zich moesten laten keuren. Deze regel was op hoog bevel geschrapt en 

voortaan wisten de hoeren dat zij ongestraft konden wegblijven. Blijkbaar hadden 

de bordeelhouders er weinig behoefte aan goede maatjes met de politie te blijven 

door hun vrouwen te laten keuren. SI Ook voor de klanten was een ingevuld livret 

blijkbaar geen voorwaarde voor bordeelbezoek. 

Toen de politieartsen in 1885 geen visitaties meer wilden verrichten, moest het 

gemeentebestuur kiezen. De ene mogelijkheid was een krachtige aanpak door het 

formuleren van een goed reglement met verplichte visitatie. Maar het verzet daar

tegen was in de loop der jaren flink gegroeid. Niet alleen op grond van moralisti

sche overwegingen, maar ook omdat steeds meer mensen geloofden dat een regle

ment niet hielp in de strijd tegen de prostitutie en de syfilis. 
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Het gemeentebestuur kon ook besluiten het bestaande stelsel te laten voortbe

staan, andere politieartsen benoemen en in feite toegeven dat het niet bij machte 

was een keuze te doen. Zo'n weinig principiële stellingname was in de loop der 

jaren minder acceptabel geworden. De vroomheid en preutsheid van veel 

Nederlanders waren sterk toegenomen. Zaken die sedert onheuglijke tijden had

den bestaan, werden in toenemende mate met afschuw bezien. Voor orthodox-

christelijke raadsleden stond nietsdoen gelijk aan het bevorderen van ontucht. 

Voorlopig werd in 1885 alleen de mogelijkheid tot vrijwillige visitatie uit het regle

ment van de politieartsen geschrapt, maar voor de medici en de moralisten was dat 

niet bevredigend. De artsen bleven aandringen op herziening van de besluiten en 

invoering van een reglement. De moralisten bleven aandringen op verder gaande 

maatregelen, waarmee de prostitutie pas echt aangepakt zou worden. Zij wilden 

principieel geen compromis, zelfs al zou het ontbreken van een reglement beteke

nen dat de syfilis meer kansen kreeg.62 In 1890 kregen zij hun zin. De bestrijding 

van de bordeelprostitutie was voortaan een overheidszaak. De raad kon bij de bur

gemeester aandringen op strenge naleving van het verbod. 

De grote bordelen verdwenen, maar verder veranderde er weinig, waarschijnlijk 

ook omdat het veel te kleine politiekorps wel wat anders te doen had dan proces

sen-verbaal te schrijven tegen moeilijk grijpbare bordeelhouders of clandestiene 

hoeren die geen enkele landswet overtraden en er op zijn best van afkwamen met 

een lichte straf. 

De strijd werd na 1890 met nieuw elan voortgezet door de middernachtzendelin

gen. Maar hun optreden had geen principiële gevolgen voor de opstelling van het 

gemeentebestuur. Dat had de prostitutie achter coulissen gedwongen en daarmee 

de kans op pijnlijke confrontaties voor de burgers kleiner gemaakt. 

' . . . een kwaad, dat dagelijks verergert...' 63 

De tweede partij die de hele periode bij de strijd was betrokken, waren de organi

saties van medici. De individuele Utrechtse artsen lieten zich niet horen. Een aan

tal van hen weigerde geslachtsziekten te behandelen en verwees patiënten naar 

collega's. Zij vonden dat zulke mannen en vrouwen hun schandalige toestand aan 

zichzelf te wijten hadden en dus geen recht hadden op behandeling. Maar de ge

zondheidscommissie - waarin artsen en andere deskundigen zitting hadden - en 

vooral het Geneeskundig Staatstoezicht hebben regelmatig aangedrongen op maat

regelen. 

De meerderheid van de medici heeft de gehele periode volgehouden dat een goede 

reglementering noodzakelijk was om clandestiene prostitutie en geslachtsziekten te 

bestrijden. Zij brachten daarmee hun professionele zorg onder woorden en de 

wens van militaire autoriteiten. Blijkbaar begreep iedereen dat militairen zich weinig 
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zouden aantrekken van een verbod op buitenechtelijk geslachtelijk verkeer. Het 

gemeentebestuur kwam niet tegemoet aan de medici om praktische en juridische 

redenen. Bovendien vormden militairen een tamelijk marginale groep in de samen

leving die niet onder de verantwoordelijkheid van het burgerlijk bestuur viel. 

Van een syfilisepidemie onder de burgers was geen sprake. Ook dat was niet bevor

derlijk voor krachtig ingrijpen van de gemeentelijke overheid. Zelfs als het om echte 

epidemieën ging, voelde het gemeentebestuur niet veel voor de dure maatregelen 

die de centrale overheid verlangde. Precies zo'n situatie deed zich voor bij de chole

ra. M Ook daarbij verschafte de verdeeldheid der geleerden een alibi voor nalatigheid 

en getreuzel, hoewel iedereen wist dat de cholera een ware volksramp was. 

Sluipmoordenaar syfilis trof nauwelijks nette burgers en was omgeven met dikke 

lagen taboes. Misschien onderschatten de heren bestuurderen het risico omdat 

velen van hen er in hun studententijd zonder kleerscheuren vanaf gekomen waren. 

De medische organisaties spraken nauwelijks een oordeel uit over de morele geva

ren van de prostitutie. Zij gebruikten medische en statistische argumenten om een 

systeem te verdedigen dat steeds meer tegenstanders kreeg. Het is niet uitgesloten 

dat zij meer aandacht schonken aan geslachtsziekten dan de maatschappelijke bete

kenis ervan rechtvaardigde om meer aanzien te verwerven voor hun beroep.65 

Onder meer om dat laatste te bereiken, trad sedert 1849 de Nederlandsche 

Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in het krijt. Als geslachtsziekten een 

epidemische plaag waren en geen moreel probleem, zou de oplossing worden ver

wacht van deskundigen: de medici. Het was daarom wel erg ongelukkig dat Pierson 

en de zijnen hun aanvallen nu juist concentreerden op de reglementering, door hen 

aangeduid als 'gewettigde ontucht'. De standpunten waren niet te verzoenen en 

mede daardoor verliep de discussie in een onverkwikkelijke sfeer. Met een zekere 

hooghartigheid weigerden de medici serieus te luisteren naar Mounier die met 

kracht van argumenten aantoonde dat hun interpretatie van de cijfers niet juist was. 

Van Overbeek de Meijer ging een openbaar debat met die 'razende man' Pierson uit 

de weg. Hij beschouwde Pierson als een leek die met zijn morele argumenten de 

ogen sloot voor de werkelijkheid en die de deskundigheid van de medici ten 

onrechte overal ter discussie stelde. 

De artsen hebben niet aangedrongen op voorlichting over de gevaren van prostitu

tie en over de methoden en middelen om geslachtsziekten te voorkomen. In België 

is gesuggereerd boven de bordeelbedden afbeeldingen op te hangen van gezonde en 

van aangetaste geslachtsorganen. 66 De veronderstelling lijkt wat naïef dat de klan

ten een vergelijkend onderzoek zouden doen aan de hand van een paar onduidelij

ke illustraties in het schemerlicht van een hoerenkamer. 

De artsen hebben ook niet aangedrongen op propaganda voor het condoom. 

Vervaardigd van darm van schapen e.d. werd het al eeuwen gebruikt ter voorko

ming van geslachtsziekten. Maar het was een duur hulpmiddel gebleven. In de twee-
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de helft van de eeuw werd het mogelijk redelijk betaalbare en betrouwbare rubber 

condooms te produceren die bovendien het genot grotendeels ongerept lieten. 

Maar met propaganda voor het condoom zouden de medici ontucht bevorderen en 

tegelijkertijd de Nieuw-Malthusiaanse Bond steunen. En tegen deze voorstanders 

van geboortenbeperking richtten de meeste artsen nu juist hun venijnigste pijlen. 

Samen met Pierson trouwens. 

Om het burgerlijk fatsoen 

In de jaren zestig wendden omwonenden zich tot het bestuur van de gemeente 

omdat zij last hadden van het gedrag van hoeren. Het ging hun niet om de verheven 

zaken waar de elite zich over opwond: reglementering of bestrijding van vrouwen

handel, geslachtsziekten, ontucht. Zij wilden dat de overheid ervoor zorgde dat zij 

geen last hadden van een verschijnsel dat zij blijkbaar als onontkoombaar 

beschouwden. De prostituées bezorgden de buurt een slechte naam, je kon geen 

kamers meer verhuren en de waarde van de huizen daalde. Vroeger konden de 

burgers misschien volstaan met eens tegen het venster te tikken of er iets van te 

zeggen. Nu werkte die vorm van sociale controle blijkbaar niet meer en hadden zij 

het gezag van de gemeente nodig om hun woongenot te garanderen. 

Zou dat veroorzaakt zijn door verandering van de omstandigheden of was de men

taliteit van de burgers veranderd en konden zij minder hebben dan voorheen? De 

politie was duidelijk overtuigd van dat laatste. B. en W. gingen mede daarom niet 

verder dan het bestrijden van excessen. Het is niet uitgesloten dat het college op 

die manier de emotionele gevolgen onderschatte van de veranderingen die de bur

gers meemaakten. Misschien beschouwden B. en W. de klagers als kleinburgerlijke 

fatsoensrakkers en wellicht hadden zij gelijk. Misschien kwamen lang opgekropte 

ergernissen eindelijk aan het oppervlak. Waarschijnlijk werd dat niet veroorzaakt 

doordat veel mensen vromer werden. Dan zouden zij hebben gevraagd om maatre

gelen tegen de zonde der prostitutie en niet alleen tegen het lawaai en de hinderlij

ke taferelen die de hoeren hun voorschotelden. 

De vraag waarom de burgers hulp vroegen en waarom dat juist toen gebeurde, ver

dient wat nadere aandacht. 

Tussen 1851 en 1870 groeide de bevolking van de stad Utrecht met ruim 22 pro

cent, van 49.000 tot 60.000. In de jaren vijftig was deze groei gemiddeld 400 per 

jaar, in de jaren zestig nam dat snel toe tot zo'n 700 per jaar. Een groot deel van de 

nieuwe inwoners vond onderdak in de oude binnenstad. De woningbouw bleef ach

ter bij de groei: in de jaren vijftig kwamen er ongeveer 55 nieuwe huizen per jaar 

gereed, in de jaren zestig circa 130 per jaar. De kwaliteit van de huisvesting ging 

voor velen achteruit. Veel van de nieuwe burgers waren ongehuwde jonge mannen, 

een welkome bron van inkomsten voor de hoeren. 
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Het werd ook drukker in de stad door de verbetering van de verkeersverbindin

gen. Van het spoorwegstation gingen veel reizigers naar het centrum via de - in 

1845 geopende - Willemsbrug. Daardoor werd het op de Mariaplaats drukker en 

dat kan prostituées ertoe hebben gebracht hun achterbuurten te verlaten om verse 

klanten te lokken die de weg niet kenden. Waarschijnlijk nam ook het aantal hoe

ren toe omdat er meer potentiële klanten waren. Veel prostituées zochten hun heil 

buiten de bekende grote bordelen en in de straatprostitutie. Omdat zij daarbij 

opvallend tevoorschijn kwamen uit hun eigen buurten, merkten de brave burgers 

hen op en klaagden over lawaai en schandelijke taferelen. Zij konden er hun ogen 

onmogelijk langer voor sluiten. Ze vroegen aan de gemeente de prostitutie weer 

terug te dringen naar plaatsen waar zij er geen last van hadden. 

Maar ook in buurten waar de drukte waarschijnlijk minder sterk toenam, klaagden 

de omwonenden. In 1863 bijvoorbeeld een aantal mensen uit de Zadelstraat. Aan 

de straatkant lagen de winkels, in het achterhuis speelde het gezinsleven zich af. En 

daaraan grensden de huizen aan het Buurkerkhof waar vanouds enkele bordelen 

stonden. De burgers klaagden dat 'de bewoonsters dier publieke huizen zich de 

vrijheid veroorlooven, om op hunne stoepen en zelfs op den publieken weg, perso

nen aan te houden, en in hunne huizen des avonds met ongesloten vensters en 

open gordijnen vertooningen te geven, waardoor uit adressantes woningen som

tijds de grootste ongebondenheid en onzedelijkheid werd gezien'.67 Zij wilden hun 

vrouwen en kinderen beschermen tegen zulke zedeloze schouwspelen. Het gedrag 

van de hoeren richtte de aandacht op seksualiteit en bedreigde daardoor de steeds 

Uit de steegjes achter de huizen rechts op deze foto verspreidde de prostitutie zich hinderlijk over de Mariaplaats. 

Opname uit 1896. (GAU, TA Mariaplaats 1896, neg. C 6.265). 
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preutser wordende burgerlijke waarden. Prostituées propageerden dat seks iets 

anders was dan een nuttig en uitsluitend procreatief karwei dat alleen binnen het 

huwelijk moest worden verricht. 

De prostitutie werd opvallender, agressiever, openlijker bedreven. En dat terwijl de 

voortgang van de beschaving - volgens de socioloog Elias - nu juist gepaard gaat met 

toenemende schaamte en gevoeligheid voor onbehoorlijk gedrag. Wat vroeger nog 

binnen de perken lag, begon er buiten te vallen, vooral als het om intieme en licha

melijke zaken ging. Bezoekers en klanten van de nette huizen namen dag en nacht 

de schandalige handelingen van de prostituées waar. Het lawaai van die deernen 

drong binnen in de intimiteit van het burgergezin. 

De veranderingen in de stedelijke samenleving hebben crisisgevoelens en onrust 

opgeroepen en de zekerheden van de burgers aangetast. En net als elders reageer

den burgers daarop met een verzoek om bescherming van hun status door het 

gemeentebestuur.68 Als belastingbetalers en eventueel als kiezers hadden de bur

gers er recht op dat de gemeente iets voor hen deed. Zij gedroegen zich fatsoenlijk 

en verwachtten dat anderen dat ook zouden doen. 

Het feit dat mensen zich begonnen te ergeren aan allang bestaande zaken komt ook 

tot uiting in andere klachten. Zo vroegen omwonenden nogal eens of de gemeente 

een openbaar urinoir in hun buurt wilde verplaatsen. Het ging hun niet om de 

stank, hoe gevaarlijk ze die ook vonden, maar om het aanstootgevend karakter. De 

gemeente wist de emoties meestal te sussen door een paar planken aan te brengen. 

Diezelfde schaamte komt ook tot uitdrukking in klachten over het zwemmen, zelfs 

in erkende zwem- en badinrichtingen. Dat was onbeschaamd etaleren van lichame

lijkheid. Het gebeurde ook nogal eens dat mensen vroegen de naam van hun straat 

te veranderen, omdat deze ongewenste associaties kon oproepen. Zo veranderde 

het college van B. en W. op uitdrukkerlijk verzoek van de bewoners de naam van 

de Kazernestraat, die 'in de volksmeening een zeer vernederend en min karakter' 

had: het werd de Damstraat. In 1864 en 1912 vroegen onder meer bewoners van 

panden aan de Cellebroedersstraat tevergeefs of die naam gewijzigd kon worden in 

Hiëronymusstraat, Regenboogstraat of Lange Nobelstraat. Zij wilden op die manier 

deze hoerenbuurt een betere naam bezorgen.69 

Ook de klachten over de kermis passen in dat patroon van toenemende gevoelig

heid. Vanouds gingen de jaarlijkse kermissen gepaard met lawaai, vechtpartijen en 

uitspattingen. In de vorige eeuw klaagden overal in Nederland kerkbesturen, drank

bestrijders en verenigingen tot verbetering van allerlei, dat het echt uit de hand liep. 

Een van de klachten was dat er tijdens de kermis zoveel ontucht werd gepleegd. 

Van heinde en ver zouden hoeren toestromen om de onschuld te verleiden. Dat 

was volgens de politie sterk overdreven, maar de klagers hielden vol. Misschien 

hadden zij wel gelijk want de kermissen - zo ongeveer het enige vermaak voor de 

gewone man - werden door de betere vervoersmogelijkheden steeds drukker en 
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het morele peil kan best zijn gedaald, bijvoorbeeld in variété-programma's.70 

Het is ook denkbaar dat de burgers klaagden omdat zij zich minder beschroomd voel

den tegenover autoriteiten. Dankzij de toenemende welvaart sedert eind jaren vijftig 

groeide het zelfbewustzijn waarmee velen hun al dan niet vermeende recht wilden 

halen. De mensen betaalden belasting en verlangden daarvoor in ruil gelijke behande

ling door de overheid en bescherming tegen onaangename zaken. Als bijvoorbeeld de 

straatverlichting in de binnenstad werd verbeterd, vroegen de bewoners van de bui

tenwijken verontwaardigd wanneer zij eindelijk eens aan de beurt kwamen. 

Het is niet mogelijk ondubbelzinnig vast te stellen wat de doorslag heeft gegeven. 

Het lijk er op dat de bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende toename van 

het aantal prostituées onzekerheid en statusproblemen bij burgers hebben ver

groot. Dat werd - net als bijvoorbeeld omstreeks 1800 - erger doordat de hoeren 

opvallender propaganda gingen maken, bijvoorbeeld door uitdagend gekleed op 

straat te verschijnen. Burgers kwamen in het geweer om hun gezin te beschermen, 

de veilige haven waar zij een vroom, kuis en kalm leven wensten te leiden. In de 

jaren zestig groeide hun welvaart. Zij merkten dat zij daar niet meer ongestoord 

van konden genieten en vroegen de overheid een groeiend aantal irritaties uit de 

weg te ruimen. 

Het vrome volk 

Het krachtigste en meest principiële verzet tegen de prostitutie kwam van Hendrik 

Pierson en de zijnen. Zij predikten een religieus reveil en wilden de ontucht als 

zonde uitbannen. Zij voerden strijd tegen materialisme, ongebondenheid en 'valse 

wetenschap'. 

Toen in 1890 het bordeelverbod een eind maakte aan de verkapte erkenning van de 

prostitutie door de overheid zetten de middernachtzendelingen de strijd voort om 

ook de laatste resten van de openbare ontucht te elimineren. Voor hen was het 

niet voldoende dat predikanten en andere vooraanstaande burgers opriepen tot 

bekering. Zij stortten zich zelf enthousiast in hun heilige oorlog tegen de prostitu

tie, ook al riskeerden zij daarmee lichamelijk letsel. 

Met hun ononderbroken strijd trokken de zendelingen veel aandacht, zeker in de 

In 1909 werd de nachtelijk rust in 'het stille, deftige Utrecht' wreed verstoord 

toen vier studenten in een rijtuig voor een bordeel stopten. Zij nodigden met 

veel kabaal twee hoeren uit met hen mee te gaan naar hun kamer. Omdat de 

bordeelhoudster daarvoor twee keer vijftien gulden eiste en zij maar twintig 

gulden wilden betalen, zochten de heren een andere oplossing. Uiteindelijk 

ging een van de vrouwen met hen mee voor een tientje. 
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buurten waar zij avond aan avond actief waren. Veel mannen liepen liever een deur 

verder als zij postende zendelingen voor hun lijfbordeel zagen staan. Het was in die 

preutse tijd blijkbaar niet meer zo vanzelfsprekend een bordeel te bezoeken als 

voordien. En zeker werkte de aanpak van de zendelingen er aan mee dat de accep

tatie van bordeelbezoek veranderde. 

Het optreden van de middernachtzendelingen past in de drang tot evangeliseren en 

'inwendige zending' die zijn tempo in belangrijke mate ontleende aan mannen als 

Abraham Kuyper en Hendrik Pierson. Met hun streven naar morele verheffing slo

ten zij aan bij de alom groeiende ongerustheid over het toenemend geestelijk en 

cultureel verval. Organisaties als de 'Vereeniging tot Veredeling en Bevordering van 

Volksvermaken' probeerden aan het gewone volk gelegenheid te geven om de vrije 

tijd op gepaste wijze door te brengen. Dat bood en passant een goede gelegenheid 

de lagere klassen in de gewenste richting te sturen en dus de greep op de maat

schappelijke ontwikkelingen te behouden en te vergroten. Er werden muziek- en 

toneelvoorstellingen en volksvoordrachten gehouden, vuurwerk ontstoken, sport

wedstrijden georganiseerd, bibliotheken geopend en drankmisbruik bestreden71. Er 

kwamen kosthuizen voor ongehuwde arbeiders en opvangcentra voor alleenstaan

de jonge vrouwen. Als oorzaken van het verval zagen deze welwillende burgers het 

groeiend ongeloof, weeldezucht, behoefte om boven de stand te leven, drang naar 

vrijheid. Mensen die zich daaraan overgaven, zagen niet de gevaren van de prostitu

tie maar alleen het klatergoud. 

Zij aan zij met zulke verenigingen verscherpten in de tweede helft van de eeuw de 

kerken en de meest uiteenlopende organisaties van orthodox-christelijke signatuur 

hun offensief tegen de kermis, een broeinest van bandeloosheid, zedeloosheid en 

ontucht. En daarmee zijn we weer terug bij de strijd tegen de prostitutie, nu als 

onderdeel van een veel breder beweging onder de burgerij. In de wereld die deze 

maatschappijbeschermers voor ogen stond, was geen plaats voor de liederlijkheden 

van bordelen en openlijk bedreven straatprostitutie. 

Door de lantaarn verlicht 

Na 1890 is het bordeelverbod een paar keer aangescherpt, maar in de praktijk ver

anderde er niets meer. Misschien hebben de Utrechtse raadsleden gehoopt dat met 

het bordeelverbod de prostitutie eindelijk van de raadsagenda zou verdwijnen: het 

werd immers een politiezaak. Maar zendelingen en omwonenden bleven klagen 

over de ontucht. Hebben zij overdreven als belanghebbenden of als moralisten? De 

berichten uit De Middernachtzendeling wekken zeker niet deze indruk. Maar de wer

kelijkheid blijft vaak verborgen. 

Neem nu 1901. Voor de zoveelste keer sprak de raad over de kermis. De midder

nachtzendelingen hadden geklaagd dat er zoveel 'kermiskinderen' werden verwekt 
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ß. Reiger (1845-1908). Hij was van 1891 tot 1908 burgemeester 

van Utrecht (GAU, I.A. Reiger, B.(I2), vervaardiger]. Ho/m, neg. C 

20.064). 

'waarmede klaarblijkelijk bedoeld wordt dat na 

verloop van zekeren tijd na de kermis een aantal 

onechte kinderen geboren worden, wier geboor

te een gevolg is van de kermis'. Het college van B. 

en W. constateerde laconiek dat er bij elk groot 

feest in een grote stad wel eens wat gebeurde. 

Statistisch kon ook niet worden aangetoond dat 

er in die ene week zoveel meer buitenechtelijke 

kinderen werden verwekt dan normaal.72 Hoofd

commissaris Vermeys was minder optimistisch 

omdat hij wist dat de zeden losser werden tijdens 

de kermis en dat er dan elk jaar ongeveer tien 

meisjes 'in opgewonden toestand' zwanger raakten. Maar extra politie-toezicht voor

kwam excessen en de kermis verbieden zou alleen maar leiden tot ordeverstoringen, 

zoals in andere plaatsen - en in 1871 zelfs in Utrecht - waren voorgekomen.73 

Burgemeester Reiger putte uit eigen ervaring toen hij eind 1901 aan de raad mee

deelde dat er in dat jaar tijdens de kermis niets bijzonders was voorgevallen. Hij 

bezocht de kermis al jaren in de beruchte laatste nacht. Dan kwamen er veel bui-

tenlui hun geld verteren, de dienstmeisjes hadden de hele nacht vrij en veel kinde

ren vanaf een jaar of dertien bleven van huis weg. Ook dit jaar was hij langs de sin

gels en plantsoenen gewandeld samen met de hoofdcommissaris en een agent van 

politie met een grote lantaarn. 'Tot mijne verwondering heb ik daar nooit de 

tooneelen van verregaande zedeloosheid geconstateerd, die anderen beweren te 

hebben aanschouwd.' Er waren om 2 uur 's nachts op de paden en achter het kreu

pelhout 'verscheidene paaren aan het liefkozen op gelijke wijze, als men dat des 

avonds kan zien op banken in plantsoenen of parken. De gevonden paren werden 

allen zeer van nabij onderzocht en waar noodig door de lantaarn verlicht', maar 

nergens had hij iets onzedelijks aangetroffen of zelfs maar losgemaakte kleren. De 

politie had tijdens de kermis geen extra toeloop gezien bij de - inmiddels al tien jaar 

verboden - bordelen zoals de middernachtzendelingen beweerden.74 Hoeren van 

elders hadden zij niet waargenomen en van de 56 politiemannen hadden er maar 

twee op hun avondlijke ronden een aantal paren in onfatsoenlijke of ongepaste hou

dingen aangetroffen. 

Waren de jongelui tijdig gewaarschuwd door het lawaai waarmee de machthebbers 

zich in het struikgewas stortten? Of hadden de agenten en burgemeester Reiger 

gelijk en overdreven de zendelingen? Zij trokken er in ieder geval tijdens de kermis 

in grote aantallen speurend op uit. In 1897 waren zij bijvoorbeeld met 28 man 
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'zoodat we geheele gedeelten van het plantsoen konden bewaken'.75 Ook in 1901 

hadden zij rondgelopen over de kermis en de plantsoenen en singels. Zij hadden er 

heel wat meer gezien dan de burgemeester. 'Eenige stappen verder troffen we op 

een bank eene weduwe, een moeder van grote kinderen, in ongeoorloofde houding 

met een jongen man, met wien zij niets te maken had, maar dien ze ter gelegenheid 

van de kermis had aangeklampt'. In het plantsoen bij de Tolsteegbrug troffen zij aan 

'twee paar beslist geslachtsgemeenschap plegende, 2 paar onzedelijke handelingen 

plegende, en tal van paren die door onbehoorlijke houding of anderszins zich zeer 

verdacht aanstelden'. 'Dikwijls schaamden zij zich niet, als we vlak bij hen stonden, 

meermalen zagen we het ondergoed tot ver boven de knieën. Achter de gebouwen 

van het Staatsspoor vonden we 7 paren, die geslachtsgemeenschap pleegden, en 

waarvan enkele meisjes weigerden uit het gras op te staan voordat het geschied 

was.' 'Sommigen hadden de kleren uitgetrokken en naast zich neergelegd.' 

De raad legde deze stukken als kennisgeving terzijde. Uit ontzag voor de burge

meester en omdat politieagenten als objectieve waarnemers betrouwbaarder 

waren dan de speurders naar zonde en ontucht? Of hadden de raadsleden er geen 

zin in om voor de zoveelste maal verwikkeld te raken in een eindeloze discussie 

over onzedelijkheid en prostitutie? Wi j zullen het wel nooit weten. 
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