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In het negentiende-eeuwse Nederland was prostitutie gebonden aan 

regels die de lokale overheid vaststelde. In sommige gevallen ging men 

na verloop van tijd over tot afschaffing ervan, om redenen die niet 

altijd duidelijk zijn. In Amersfoort is voor het eerst een poging gedaan 

om de regelingen met betrekking tot prostitutie te beëindigen. In 

Amersfoort kwamen daarbij bindingen tussen lokale en landelijke poli

tici duidelijk naar voren. 
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tes en het verleden van zijn woonplaats. 

\ Tenslotte worden de pogingen 

behandeld om in de gemeenteraad van Amersfoort tot afschaffing van 

regulering en tot het uitvaardigen van een bordeelverbod te komen. 

Hier krijgen de standpunten en de argumenten die men gebruikte, ook 

de nodige aandacht. 
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Inleiding* 

Op welke manier de regelingen, waaraan in de negentiende eeuw de prostitutie in 

Nederland was gebonden, functioneerden en waarom men tot afschaffing ervan 

overging, is nog onvoldoende bekend '. De motieven en acties van vóór- en tegen

standers van prostitutieregelingen zijn tot nu toe het best geanalyseerd, weinig 

weten we echter van de reacties van gewone mensen2. Voor Amersfoort bestaat 

veel materiaal om deze onderwerpen te bestuderen '. Bovendien is in deze stad de 

eerste poging gedaan om over te gaan tot het afschaffen van de regelingen met 

betrekking tot prostitutie. Tenslotte is Amersfoort een goede case-study omdat de 

bindingen tussen de lokale en de landelijke politici daar zo duidelijk waren. 

De gemeenteraad van Amersfoort in 1856 

Amersfoort was in het midden van de negentiende eeuw een middelgrote provin

ciestad met ca. 12.500 inwoners'. De ene helft van de bevolking was protestant, de 

andere rooms-katholiek en (in veel mindere mate) oud-katholiek. 

De Gemeentewet van 1851 had een censuskiesrecht ingevoerd, waarmee een eind 

kwam aan het oude systeem van coöptatie voor de gemeenteraad. De invloed van 

de bevolking was desondanks gering want er waren in 1856 slechts 541 mannen 

Plattegrond van Amersfoort in de tweede helft van de negentiende eeuw. Uit: Historische stedenatlas van Nederland. Amersfoort, Delft, 

1982. 
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kiesgerechtigd voor de raad\ Van politieke partijen was in deze tijd nog geen spra

ke. Ook kiesverenigingen, een soort standsgebonden debatingclubs die kandidaten 

steunden, speelden geen rol, de twee eerste werden pas in 1857 opgericht6, leder 

raadslid werd op persoonlijke kwaliteiten gekozen en handelde volgens zijn overtui

ging-

De verkiezingen na de wetswijziging van 1851 hadden een vrijwel totale vernieu

wing van de gemeenteraad gebracht . De welstandseis veroorzaakte dat in de 

beroepen van de raadsleden weinig variatie bestond8. Het betrof vooral juristen en 

'kooplieden', dat wil zeggen fabrikanten, directeuren en gegoede middenstanders. 

Adel en patriciaat speelden nauwelijks een rol van betekenis9. De betrekkelijk hoge 

census verklaart ook dat slechts 20 % van de raadsleden rooms- of oud-katholiek 

was10. Wel was één van de beide wethouders rooms". 

De gemeenteraad was verdeeld in twee afdelingen, ieder onder leiding van een wet

houder. Een voorstel aan de raad kwam eerst in beide afdelingen, die daarover 

schriftelijk verslag uitbrachten. Daarna volgde een plenaire behandeling en een 

stemming, per artikel en vervolgens in zijn totaliteit. De burgemeester mocht mee

stemmen als hij tot de gekozen raadsleden behoorde, wat in 1856 het geval was. 

Indien men het noodzakelijk achtte, konden de debatten achter gesloten deuren 

plaatsvinden. Soms werd eerst een commissie ad hoc gevormd om een zaak te 

bestuderen en daarover een rapport op te stellen voor de raad. Daarna vond de 

afhandeling plaats volgens de gebruikelijke procedure '2. Van de raadsvergaderingen 

maakte men korte notulen met de uitslag van de stemmingen, maar zonder de argu

menten pro en contra. De achter gesloten deuren behandelde zaken werden geno

tuleerd in een apart register 'Geheime Notulen'. De Amersfoortsche Courant bevatte 

gewoonlijk korte verslagen van de raadsvergaderingen, maar die is voor deze perio

de niet bewaard gebleven " . 

Het instellen van reglementering en medisch onderzoek, 1856 

De Gemeentewet van 1851 had de zorg voor openbare orde, zedelijkheid en 

gezondheid bij de burgemeester gelegd. Binnen vijf jaar moest de gemeenteraad 

zorgen voor de noodzakelijke verordeningen. Amersfoort was bepaald niet voort

varend, want pas in de vergadering van 7 februari 1856 kwam een concept-verorde

ning op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de raad ter sprake '4. 

Behalve deze reglementering waarin ook het medisch toezicht was opgenomen, 

lagen toen eveneens een Instructie voor den geneeskundige en een Memorie van 

Toelichting ter tafel. Uitgangspunt van de verordening was 'zoo veel mogelijk 

onschadelijk te maken wat men toch niet geheel weren of verbieden kan'. Hiermee 

vertolkte de gemeenteraadscommissie het standpunt van de zogenaamde hygiënis

ten " . Dezen gingen er van uit dat jongemannen niet in staat waren hun seksuele 

TH. M. WIJNTJES EN D. J. NOORDAM H E T BEMOEILIJKEN VAN HET KWAAD 



Uu BimuKMKKSTiiit on WKTIIOUUEKS van 

Amersfoort doen te weten, dat door dun 
Raad dier gemeente, in zijne vergaderin
gen niet geslotenc deuren, van den 2 April 
1856 en 29 September 1856, en in de 
openbare vergadering van den 17 Novem
ber 185(3, is vastgesteld de navolgende 

VERORDENING op de Huizen van 
Ontucht en de Publieke Vrouwen 
te Amersfoort. 

Aim KEI, i. 

behoeften te onderdrukken. Om 

te voorkomen dat zij brave bur

gervrouwen lastig vielen, was het 

beter dat zij seks hadden met 

prostituées. Het gevaar dat daar

uit voor de volksgezondheid kon 

voortvloeien, speciaal in garni

zoenssteden als Amersfoort, wil

den de hygiënisten beperken 

door het instellen van een 'sani

tair toezicht', de periodieke keu

ring van deze vrouwen. De com

missie merkte op dat men dit 

doel het gemakkelijkst kon berei

ken met de exploitatie van pu

blieke huizen. 

De concept-verordening op de 

prostitutie bestond uit 33 artike

len, waarvan hier de belangrijkste 

ter sprake komen (in Bijlage I 

staat de tekst van de hele veror

dening). Het houden van een 

publiek huis werd aan een schriftelijke vergunning onderworpen. De bordelen 

moesten 's nachts gesloten zijn. Tijdens de kermis werden wafel- en poffertjeskra-

men onder politietoezicht gesteld, zelfs konden de eigenaren daarvan verplicht 

worden hun vrouwelijk personeel tijdelijk te ontslaan. 

Er mocht niet zichtbaar worden getippeld of geworven. Overdag was het aan een 

publieke vrouw verboden aanstoot te geven, 's Nachts mocht ze zich zelfs helemaal 

niet op straat bevinden. Ook dienstboden onder de 45 jaar in een publiek huis 

waren verplicht zich te onderwerpen aan het geneeskundig toezicht en als de 

exploitant een ongehuwde of niet met haar man samenlevende vrouw was, gold 

voor haar hetzelfde. Vrijgevestigde prostituees mochten anderen geen gelegenheid 

geven tot het plegen van ontucht, terwijl de politie altijd toegang had tot de woning 

van de betrokkenen. De vrouwen kregen een door de commissaris van politie afge

geven en gewaarmerkt boekje met persoonsgegevens. Deze moest een Register 

voor publieke vrouwen bijhouden, maar het was mogelijk zich te verweren tegen 

opname erin of zich te laten uitschrijven. 

Jje Commissaris van polirie. is, onder opper-toezigt '.au 

nVu Burgemeester, belast.'met. het toeziet op de 1'ublieke liui-

'«11, en de Publieke vrouwen eu de prostitutie in het algoiueeu. 

ART. 2. 

Voor iiuhlh-lc huizen norden gehouden alle woningen, of 

gedeelte-u vau woningen, waarin, door de bewoners, op 

eonigcrlei wijze, gelegenheid gegeven wordt, tot het plegen 

van ontucht. 

Hieronder zijn niet begrepen de woningen van publieke 

vrouwen, voorkomende op het registrr bij art. 18 vermeld, 

welke op zich zelve wonen. 

ART. 3. 

Het is verboden, zonder vergunning van Burgemeester en 

Wethouders, eenig publiek huis to honden of op t.n rigte.n. 

Verordening op de huizen von ontucht en de 

publieke vrouwen te Amersfoort, 1856, CA 

Amersfoort, Dossier prostitutie. 
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Houdsters van een boekje moesten zich wekelijks medisch laten onderzoeken, 

tegen vergoeding thuis of gratis op een door de overheid aangewezen plaats. De 

politie kon ook tussentijds onderzoek opleggen. Bij constatering van syfilis of 

schurft moest een prostituée zich door de geneeskundige laten behandelen en 

afzien van verder geslachtsverkeer. Zolang ze ziek was hield de arts haar boekje 

onder zijn beheer. 

Het afsluitende artikel 33 bevatte strafbepalingen voor overtredingen. Uit de 

Memorie van Toelichting blijkt dat maintenées niet onder de regeling vielen. Daar 

valt ook te lezen dat men rendez-vous huizen als huizen van ontucht beschouwde, 

evenals 'wafelkramen'. 

Nadat het concept was doorgesproken in de beide afdelingen van de raad, waar het 

niet op noemenswaardige tegenstand stuitte, volgde op 2 april 1856 de behandeling 

in een besloten plenaire zitting van de gemeenteraad "'. Veel spanning leverde dit 

niet meer op. De raad telde toen in totaal vijftien leden r . Drie van hen golden als 

gematigd vooruitstrevend, de overigen als conservatief18. Ondanks deze verschillen 

in politiek inzicht werd het ontwerp, na twee wijzigingen, unaniem goedgekeurd. 

Hiermee was de verordening nog niet van kracht, want voor afkondiging was het 

fiat van Gedeputeerde Staten nodig. Dit college had bezwaren tegen enkele artike

len, onder meer over de sluitingstijden '9. Na enige correspondentie stemde de 

gemeenteraad zeven maanden later, op 17 november 1856, unaniem in met de 

voorgestelde wijzigingen. Het college deed dit niet van harte maar alleen om niet de 

hele verordening te laten sneuvelen, zoals B en W lieten weten20. Op I I december 

1856 werd de inmiddels gedrukte verordening afgekondigd en vanaf dat moment 

kende Amersfoort gereglementeerde prostitutie en verplicht medisch toezicht op 

prostituées. Om dit laatste te kunnen uitvoeren stelde de raad J.Bruning aan tot 

geneeskundige, belast met het toezicht op de publieke vrouwen tegen een jaarlijkse 

vergoeding van ƒ 200 : i . Het medisch onderzoek kon voorlopig nog niet in een zie

kenhuis gebeuren, want dat kreeg Amersfoort pas in 1875". 

Prostitutie onder toezicht 

Voor het openen van een bordeel was dus vanaf I I december 1856 schriftelijke 

toestemming van de burgemeester vereist. Direct daarna vroeg vrouw Troost, die 

al 25 jaar een tapperij dreef in de Paternosterstraat, een vergunning aan om langer 

open te blijven. Zij motiveerde dit door te wijzen op de concurrentie van vele 'stil

le huizen', waarschijnlijk clandestiene bordelen-3. Haar bedrijf was in werkelijkheid 

een publiek huis, zoals blijkt uit een brief uit 1850 van de commissaris van politie, 

die toen vond dat het maar bij dat éne bordeel moest blijven u. Het pand in de 

Paternosterstraat kende na vrouw Troost nog andere bordeelhoudsters. Toen het 

bedrijfin 1861 in handen kwam van de weduwe De Goede-Wiggenraad, adviseerde 
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De Paternosterstraat gezien in de richting van 

de Langegracht, GA Amersfoort, A-lll-5 (Pater

nosterstraat 5). 

de commissaris haar een vergun

ning te verstrekken omdat het 

ontbreken van een bordeel tot 

klachten van het garnizoen zou 

leiden". 

In 1866 bestond een tweede 

bordeel in dezelfde omgeving:6. 

In 1867 was de commissaris van 

politie zelfs van mening dat drie 

publieke huizen geen overbodige 

luxe zouden zijn2". Het lijkt erop dat de gemeente de prostitutie in de buurt rond 

de Bredestraat-Paternosterstraat wilde concentreren. Voor huizen waar al eens 

een bordeel gevestigd was geweest, kwam zonder problemen weer een vergunning 

af. Maar het lukte vrijwel nooit om er een te krijgen voor nieuwe panden. Voor een 

deel zal dit ook het gevolg zijn van acties van buurtbewoners tegen de vestiging van 

nieuwe bordelen 28. De bewoners van de deftige Langegracht slaagden er echter 

niet in het bordeel aan de Paternosterstraat, die uitkwam op hun gracht, weg te 

krijgen2'1. Pogingen om de bordelen in bepaalde buurten te concentreren, vonden in 

deze jaren ook in Utrecht plaats30. 

Het aantal prostituées bedroeg één of twee per huis ". In 1867 schatte de commis

saris van politie dat er in totaal drie à vier publieke vrouwen in Amersfoort werk

zaam waren 32. Uit de jaarverslagen van de gemeente, waarin Bruning onder het 

hoofd 'Medische politie' opgave deed van de gevallen van syfilis, blijkt dat deze na 

1866 stegen van twee naar vijf of zes. Hij noemde echter geen aantallen van onder

zochte vrouwen, dit in tegenstelling tot H.H.E. Morren, die hem in 1870 opvolgde. 

Het waren er in 1870 en 1871 niet minder dan dertien, welk aantal in 1872 tot vier 

was gedaald, lussen 1873 en i88Ö schommelde het tussen vier en zeven, maar 

Morren klaagde toen wel over de toename van de clandestiene prostitutie. Ook 

deze ontwikkeling, afname van bordeelprostitutie en stijging van het aantal vrijge

vestigde vrouwen, was niet beperkt tot Amersfoort33. 

De aspirant-bordeelhouders waren vóór 1880 meestal vrouwen. Ook elders was 

het tot het laatste kwart van de negentiende eeuw gebruikelijk dat vrouwen de bor

delen dreven3'. Als motief voor hun activiteiten voerden dezen soms de zorg voor 

jonge kinderen aan35. Een mannelijke bordeelhouder gebruikte hetzelfde argument; 

hij beriep zich verder op invaliditeit die de uitoefening van een gewoon beroep ver

hinderde36. Deze exploitanten van een publiek huis stelden het drijven van een bor

deel voor als een eerlijke broodwinning waarvoor men zich niet hoefde te schamen. 
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Met de komst van de bordeelbaas Wortmann lijkt er een commerciële aanpak in 

het rosse leven van Amersfoort te komen 37. Hij dreef bordelen in verschillende 

steden en men verdacht hem van vrouwenhandel,s. De commissaris van politie gaf 

in januari 1881 een advies over de aanvraag van Richard Wortmann voor een ver

gunningtot het houden van een publiek huis in het pand Singel 4 6 " . Hij schreef aan 

de burgemeester: 'Immers was het mij reeds lang bekend, dat zoowel in dat huis, als 

in de woning van den tapper Bieving in de Breedstraat, ontucht werd gepleegd, 

maar het gemis aan voldoend bewijs maakte, dat ik daartegen niet handelend konde 

optreden, doch mij moest tevreden stellen met het kwaad zooveel mogelijk te 

bemoeilijken, en dit heeft Wortmann welligt genoopt zich aan de verordening te 

willen onderwerpen'. Wanneer Bieving met zijn activiteiten was begonnen, is 

onduidelijk omdat hij zonder vergunning werkte. Wortmann, die overigens de 

zaken in Amersfoort door zijn vrouw Marie Grothe liet behartigen, werd later het 

mikpunt van de antiprostitutiebeweging 40. 

De reglementering in de Amersfoortse gemeenteraad, 1881-1882 

Amersfoort was in 1880 gegroeid to t ongeveer I 3.500 inwoners, van wie 628 man

nen het recht hadden de gemeenteraad te kiezen'1. Politieke partijen waren er nog 

steeds niet, wel traden inmiddels vier kiesverenigingen op, voor elke politieke stro

ming één '2. Maar van een duidelijke verzuiling was geen sprake, want de rooms-

katholieke kiesvereniging 'Recht voor Allen' sprak zich ook uit voor protestantse 

kandidaten, terwijl het gematigd liberale 'Amers

foort' hervormden en katholieken aanbeval. 

Jr^C* De samenstelling van de gemeenteraad was in 

1881-1885 in zoverre veranderd dat er meer 

middenstanders, fabrikanten en directeuren in 

zaten en minder juristen 45. Religieus gezien 

vormden de leden een bont gezelschap. De kie

zers kozen nog steeds op de persoon, niet op 

kleur44. Hoe weinig verzuild de Amersfoortse 

raad in deze periode was, blijkt wel uit de discus

sies over prostitutie in deze periode. 

Bij de behandeling van de begroting in 1881 

debatteerde de raad over de vergoeding voor de 

geneeskundige in gemeentedienst45. Voor deze 

man werd in de begroting een verhoging met 

Dr P. Groeneboom trachtte tevergeefs de reglementering van de 

prostitutie in Amersfoort te handhaven, GA Amersfoort, record 

10.948. 

#>••*»» 
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ƒ 100 van zijn salaris als arts, belast met het toezicht op de publieke vrouwen voor

gesteld. De geneeskundige dr P. Groeneboom verklaarde zich tegen, de liberaal 

H.W.A. van den Wall Bake (1850-1928), waals-hervormd en directeur van een 

'Beiersch bier-brouwerij', steunde het voorstel. Men gaf geen reden op voor de 

overigens goedgekeurde verhoging van de vergoeding, misschien werd het toezicht 

op de vijf prostituées als een belastende werkzaamheid gezien'6. 

Een recent, door tussentijdse verkiezing, in de raad gekomen lid, C V Gerritsen 

(1850-1905), een graanhandelaar, die met het geloof had gebroken en in politiek 

opzicht 'radicaal' was, nam ook het woord 47. Hij liet tot ieders verbazing weten dat 

hij van plan was een voorstel in te dienen om de verordening op de huizen van on

tucht en de publieke vrouwen uit 1856 in te trekken. Dat zou dus het einde bete

kenen van de reglementering en van het medisch toezicht op prostituees. Dit was 

des te opmerkelijker omdat tot dan toe nergens in Nederland zo'n stap was onder

nomen. 

De motieven van Gerritsen om tot dit initiatief te komen, zijn onbekend. Verande

ringen in het aantal bordelen of toename van de prostitutie was zeker niet te con

stateren. Gerritsens belangstelling voor deze zaak zal wel zijn geïnspireerd door de 

nauwere contacten die hij sinds maart 1881 onderhield met de bekende feministe, 

de arts Aletta Jacobs48. De komst van Wortmann naar Amersfoort in het najaar van 

1880 en diens pogingen tot legalisering van zijn bordeel in januari 1881 hebben 

mogelijk ook geleid tot meer aandacht voor de prostitutiekwestie. 

De discussies in de raad werden, behalve in de 

lokale pers, ook op de voet gevolgd door Het 

Maandblad. Getuigen en Redden, het orgaan van 

de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prosti

tutie (NVP), die in 1879 was opgericht door de 

orthodox-protestantse ds Hendrik Pierson 49. 

Pierson ging er van uit dat prostitutie, hoewel 

onuitroeibaar, toch krachtig moest worden te

gengegaan. Dit kwaad zou worden bevorderd als 

de overheid de reglementering in stand hield 

want het sanitaire onderzoek verminderde de 

kans dat een man een geslachtsziekte opliep. 

Daar tegenover stelde Pierson dat, als men van 

een vrouw eiste dat zij tot haar huwelijk kuis 

was, hetzelfde van de man mocht worden ge

vraagd. De discussies in de Amersfoortse raad 

C.V. Gerritsen nam in Nederland als eerste het initiatief om te 

komen tot afschaffing van de reglementen met betrekking tot pros

titutie. Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage. 
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zijn zo interessant omdat vóór- en tegenstanders goed op de hoogte waren van de

ze argumenten, terwijl door persoonlijke interventies van Pierson en zijn NVP, het 

debat verder werd gevoerd. 

Op 22 oktober 1881 stelde Gerritsen in een brief aan de raad voor de verordening 

in te trekken, omdat die onrechtvaardig en onbillijk was. Hij vond dat het kwaad 

(de prostitutie) niet aan regels moest worden onderworpen. Bovendien was het 

onrechtvaardig de vrouw te treffen met reglementering en geen eisen aan de kuis

heid van de man te stellen. Voor de juridische argumenten steunde Gerritsen op de 

zojuist verschenen brochure van de antirevolutionaire jhr mr W.H. de Savornin 

Lohman, 'De verhouding van den Staat tot de prostitutie'50. Gerritsen stuurde aan 

de raadsleden bovendien zijn eigen geschrift toe: 'Eenige bezwaren tegen het regle

menteeren der prostitutie'51. Op 10 januari 1882 kwamen het voorstel en de toe

lichting daarop in behandeling in een openbare zitting, want burgemeester en raad 

vonden het niet nodig dat achter gesloten deuren te doen52. Dit was het enige suc

cesje dat de indiener van de motie boekte, want hij vond geen enkele medestander. 

Groeneboom, zijn belangrijkste bestrijder, meende dat Gerritsen te veel het stok

paardje van vrijheid van het individu bereed. De arts liet in zijn betoog de hygiëni

sche aspecten het zwaarst wegen, hoewel hij als (potentiële) antirevolutionair eer

der een voorstander had moeten zijn van de afschaffing van de reglementering. 

Groeneboom betoogde dat het intrekken van de verordening ook het verdwijnen 

van het sanitair toezicht op de prostitutie betekende, en dat zou de verspreiding 

van syfilis bevorderen, zoals men in het garnizoen in Harderwijk had kunnen con

stateren 53. Bovendien zou de angst voor geslachtsziekten, als medisch onderzoek 

van prostituées niet meer bestond, jongelieden dan wellicht aanzetten tot 'solitaire 

genietingen' (masturberen), wat nog minder wenselijk was. Kortom, Groenebooms 

standpunt was: liever een gebrekkige verordening dan helemaal geen verordening. 

Gerritsen bracht geen nieuwe argumenten naar voren en herhaalde wat hij in zijn 

toelichting aan de orde had gesteld. 

Een poging tot afschaffing van het medisch toezicht, 1885 

Deze nederlaag ontnam Gerritsen de moed niet. Bij de begrotingsbehandelingen in 

1882 en 1883 vocht hij tevergeefs de bezoldiging aan van de geneeskundige, belast 

met het toezicht op de prostitutie54. In 1884 deelde Gerritsen echter mede daar 

vanaf te zien, omdat hij van plan was andere voorstellen in te dienen55. De nieuwe 

burgemeester, de antirevolutionair jhr mr T.A.J. van Asch van Wijck, had al bij de 

begrotingsbehandeling van 1883 gezegd het verplicht geneeskundig toezicht te wil

len afschaffen %. Zelf kon hij daartoe geen voorstellen indienen, omdat hij geen 

gekozen raadslid was. Maar Van Asch van Wijck vond in Gerritsen een bondgenoot. 

Deze bracht in de vergadering van I I november 1884 een concept-verordening op 
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de prostitutie ter tafel (zie Bijlage II)5". Hierin had Gerritsen zijn radicale standpunt 

vervangen door een meer pragmatische aanpak. Omdat een geneeskundig toezicht 

in dit ontwerp ontbrak, zouden prostituées niet meer mogen worden onderzocht 

op geslachtsziekten. Gerritsen wilde wel een registratie van publieke huizen op 

basis van kennisgeving door de bordeelhouder aan de burgemeester. Het stelsel 

van vergunningen voor het houden van een bordeel zou hiermee verdwijnen, maar 

het was wel mogelijk een publiek huis te verbieden als de plaats van vestiging onge

schikt was. Een heel nieuw en principieel element vormden de bepalingen die de 

prostituée moesten beschermen. Gerritsen wilde voorkomen dat een vrouw tegen 

haar zin in een bordeel terechtkwam en gaf haar te allen tijde het recht de prostitu

tie te verlaten. Bordeelhouders tastten de vrijheid van hun publieke vrouwen aan 

door hen praktisch gevangen te houden, schreef hij in zijn Memorie van Toelichting. 

Het voorstel was een merkwaardig geheel waarvan men in Het Maandblad terecht 

vreesde dat het nu van twee kanten tegenstand zou krijgen 58. De inspecteur van 

het geneeskundig staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht, dr Verspijck, reageer

de er onmiddellijk op ,9. In een lange emotionele brief bezwoer hij de raad het 

medisch toezicht op de prostitutie te handhaven, om te voorkomen dat syfilis zich 

uitbreidde en ook onschuldige slachtoffers zou maken. Verspijck voerde het stand

punt van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst aan ter 

ondersteuning van zijn visie. Mogelijk onder de indruk van deze brief stelden B en 

W zes vragen over het effect van het medisch onderzoek aan de stadsgeneesheer 

Morren. Hoewel deze over de laatste jaren geen gevallen van syfilis kon melden, 

verklaarde hij op grond van 20 jaar ervaring, dat 

het afschaffen van de keuring een ramp zou zijn, 

zowel voor het publiek als voor de publieke 

vrouwen60. 

Het kamp van de bestrijders van de verordening 

trachtte nu de publieke opinie te mobiliseren. 

Gerritsen en Van Asch van Wijck nodigden na

melijk ds Pierson uit naar Amersfoort te komen 

voor een vergadering op 14 januari 1885 met 

'geïnviteerden'61. Wie dat waren, blijkt niet uit 

de stukken maar in ieder geval woonden enige 

raadsleden de avond bij. Pierson hoefde slechts 

kort aandacht te besteden aan het medisch toe

zicht, en kon, tot zijn genoegen, veel tijd wijden 

aan 'het recht en de moraal'. Gerritsen legde, 

.SU ."• --• Jhr mr TA], van Asch van Wijck speelde als burgemeester van 

Amersfoort een belangrijke rol in de strijd tegen de prostitutierege-

lingen, GA Amersfoort, record 10.947. 
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volgens hem, de prioriteiten verkeerd door zich niet allereerst en vooral te keren 

tegen het principe van de reglementering. Wel ondersteunde Pierson de afschaffing 

van het sanitair toezicht, waarmee hij een aanwezige arts uit het hygiënische kamp 

tegen zich in het harnas joeg62. Gerritsen twijfelde aan het nut van het geneeskun

dig onderzoek. Het Amersfoortse raadslid kwam waarschijnlijk tot deze conclusie 

omdat er zo veel clandestiene prostituées waren. Met deze visie was Gerritsen de 

landelijke discussies enige tijd voor, want pas de statistische studie van Mounier uit 

1889 bewees hoe weinig het medisch toezicht bijdroeg aan het tegengaan van ge

slachtsziekten 63. Bij het sluiten van de vergadering constateerde Van Asch van 

Wijck spijtig dat de kansen van het ontwerp van Gerritsen vrijwel nihil waren nu 

Pierson er, tegen de verwachting in, niet mee akkoord ging. 

Gerritsen diende hierna een enigszins gewijzigd ontwerp in bij het college van B en 

W (zie Bijlage II)64. De wijzigingen waren van ondergeschikt belang en kwamen niet 

aan de bezwaren van Pierson tegemoet. Op 28 januari 1885 vond het grote debat in 

de Amersfoortse gemeenteraad plaats65. E.L. Visser probeerde de zaak snel af te 

doen door het indienen van een korte motie: 'De gemeenteraad van Amersfoort 

wenscht het behoud van het sanitair toezicht op de prostitutie'. Daarmee zou in 

wezen alles bij het oude blijven. Maar Van den Wall Bake kwam met een compro

mis, dat door de burgemeester werd overgenomen: de motie-Visser zou pas na de 

algemene beschouwingen over het voorstel-Gerritsen in stemming gebracht wor

den. Gerritsen memoreerde in de verdediging van zijn voorstel eerst dat hij het 

vooral op verzoek van de burgemeester had ingediend, en benadrukte dat het niet 

ging om de openbare gezondheid, maar om een zaak van openbare orde. Men gaat 

uit vrije wil naar een publiek huis, besmetting is vermijdbaar. 'Men kan moeielijk het 

staatsgezag tot kinderjuffrouw verlagen, om te zorgen voor de mondige inwoners, 

die zich vrijwillig in gevaar begeven.' Groeneboom ging daar uiteraard tegen in en 

voerde als rechtgeaard hygiënist aan dat het om een medische aangelegenheid ging, 

want zonder toezicht zouden hier ook volksziekten als 'de radesyge in Noorwegen, 

de sibbens in Schotland, de falcadina in Venetië, de scorlyvea in lllyrie' gaan optre

den. Hij sloot zijn rede af met een in zijn kringen klassieke opvatting: 'Overigens, de 

publieke vrouw oefent haar beroep uit als bedrijf. En aangezien niet alleen dit 

bedrijf, maar nog zoovele andere meer evenzeer, aan controle van het openbaar 

gezag zijn onderworpen, waarom zou dat dan voor dit bedrijf zoozeer zijn af te 

keuren?' 

Eén van de raadsleden gebruikte een argument dat steeds vaker in het kamp van 

Piersons NVP naar voren kwam: de besmetting door de (gehuwde) man van zijn 

vrouw en kinderen. Van den Wall Bake verklaarde zich daarna in een genuanceerd 

betoog eveneens tegen het afschaffen van het medisch onderzoek. Hij wilde wel 

een paar van de voorstellen van Gerritsen ter bescherming van de prostituées in 

een nieuwe verordening opnemen. Tot slot bracht Van Asch van Wijck zijn diepe 
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afkeer tegen de oude verordening onder woorden, onder meer omdat deze verne

derend was voor de vrouw. Bovendien sprak hij zijn twijfel uit over de effectiviteit 

van het medisch toezicht omdat in dit jaar geen enkele in Amersfoort gekeurde 

vrouw syfilis bleek te hebben. Maar de burgemeester maakte ook duidelijk dat hij 

zich gebonden zou voelen door de beslissing van de raad. Daarna werd de motie-

Visser in stemming gebracht en aangenomen met elf stemmen voor en één stem 

tegen, uiteraard die van Gerritsen. Daarop trok deze zijn voorstel in. Dat het 

Utrechtsch Dagblad van plan was een uitvoerig verslag van de discussies op te 

nemen, had zeker invloed op de sprekers66. Groeneboom maakte de opmerking, 

dat hij met tegenzin het woord nam, onder andere omdat 'het gesproken woord 

wordt opgeteekend en bestemd is in druk te verschijnen, en dus onder de oogen 

komt van jongelieden, voor wie dit zeker geen geschikte lectuur te achten is.' Het 

betekende wel een stap verder op de weg naar openheid6". 

Korte tijd later, op 3 februari 1885, legde Gerritsen zijn lidmaatschap van de 

gemeenteraad neer68. Een jaar later verliet hij Amersfoort en vestigde hij zich in 

Amsterdam. Zijn periode in de raad was gekenmerkt door conflicten69. Ook dat 

verklaart misschien waarom dit voorstel al bij voorbaat kansloos was. Bovendien 

was hij met deze actie, zoals bleek, gewoon te vroeg. De anti-prostitutiebeweging 

kreeg ook elders pas in 1884-85 meer aanhangers7". 

De uitholling van de reglementering en het medisch toezicht 

De zaak van de illegale bordeelhouder Bieving heeft een reeks gebeurtenissen op 

gang gebracht die zouden leiden tot het beëindigen van reglementering en medisch 

onderzoek. In augustus 1885 en april 1886 werd deze man betrapt op het geven 

van gelegenheid tot ontucht in zijn bierhuis aan de Scherbierstraat. Dat zal zeker 

niet de eerste keer geweest zijn, gezien de verdenking die de commissaris al in 

1881 tegen hem bleekte koesteren71. Maar de zaak nam in 1886 een onverwachte 

wending. In deze jaren had de Hoge Raad twee belangrijke uitspraken gedaan in cp 

zich zelf onbelangrijke zaken (te laat verschijnen bij een brandweeroefening en uri

neren op de openbare weg), waarbij dit college vaststelde dat gemeentelijke regle

menten alleen rechtsgeldig waren als ze in één zitting van de gemeenteraad waren 

aangenomen en volgens de regels, vastgelegd in de gemeentewet, waren afgekon

digd :. Het Openbaar Ministerie te Amersfoort hield de jurisprudentie goed bij en 

vroeg in juni 1886 de burgemeester, of het juist was dat de verordening op de hui

zen van ontucht in zijn geheel in stemming was gebracht in de raadsvergadering van 

17 november 1856 '. Dat was niet het geval, moest de burgemeester erkennen'. 

Sinds het voorjaar van 1886 kon men dus twijfelen aan de geldigheid van de veror

dening. Toch gingen de aanvragen om een bordeel te mogen vestigen gewoon door. 

Marie Grothe, de vrouw van de al genoemde Wortmann, die nu in Harderwijk 
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sa 

De Hellestraat ca. 1900, met rechts het logement De Vriend, GA 

Amersfoort, A-lll-44 (Hellestraat 44). 

woonde, correspondeerde in 1886 vele malen 

met B en W over verschillende lokaties"\ Bij de 

eerste contacten, in juni, bleek Wortmanns mo

gelijke betrokkenheid bij vrouwenhandel geen 

bezwaar om haar de vergunning te verlenen. Te

gen het vestigen van een bordeel aan Het Havik 

kwam de buurt echter in verzet. B en W kregen 

een rekest met 34 handtekeningen en een brief 

van het hoofd van een school voor 'jongens uit den gegoeden stand'. Het college 

toonde zich daarvoor gevoelig en weigerde een vergunning 6. 

Een volgende poging betrof een pand aan de Hellestraat, maar daartegen kwam nog 

meer verzet, want B en W ontvingen daarover vier protestbrieven". De eerste, 

getekend door 24 buurtbewoners, dateert van dezelfde dag als de, onder voor

waarden, aan Marie Grothe verleende vergunning. Dat roept de vraag op hoe men 

zo snel aan die informatie kwam. Was er misschien een informatiebron op het stad

huis? Het bestuur van de Wijkvereeniging voor Inwendige Zending diende ook een 

rekest in. Als argument voerde het aan, dat het bordeel niet bestemd was voor 

mindere militairen en dus geen bijdrage kon leveren aan het bestrijden van de zede

loosheid. De opschik en het luie leven in het bordeel zouden ook verleidelijk zijn 

voor meisjes uit de mindere stand. Andere verzoekschriften werden door bewo

ners van de 'Hellingstraat' ingediend, waaruit men kan afleiden dat de opstellers 

daar niet zelf woonden. Eén ervan was afkomstig van 'minder deftige' bewoners, die 

vonden dat ze evenmin als de chicquere bewoners van Het Havik een bordeel in 

hun omgeving hoefden te dulden. Ook de kerkenraad van de hervormde gemeente 

diende een protest in uit (de overigens onterechte) vrees dat de bewoners van de 

'Hellingstraat' niet in actie zouden komen. Misschien mede door dit verzet werd 

afwijzend beschikt op het verzoek hier een bordeel te vestigen. Nog enkele andere 

lokaties kwamen ter sprake, maar ook daarvoor weigerden B en W een vergunning. 

Gerritsen volgde nog steeds de gang van zaken en leverde in augustus 1886 vanuit 

Amsterdam een achterhoedegevecht. In een ingezonden brief in Ons Blad, Nieuws

blad voor Amersfoort en omstreken, hield hij nog eens een vurig pleidooi voor het 

intrekken van de verordening. B en W moesten door het verlenen van vergunningen 

meewerken aan het plegen van handelingen die hun in hoge mate tegen de borst 

moesten stuiten, vond hij. Hoewel Gerritsen de problemen rond de geldigheid niet 

noemde, suggereerde hij wel dat iemand eenvoudig een bordeel kon beginnen zon

der vergunning, waar het gemeentebestuur moeilijk tegen op zou kunnen treden. 

Het lijkt er op dat hij de ontwikkelingen in Amersfoort nog steeds goed volgde"8. 

Zijn jongere broer D. Gerritsen die er woonde, was waarschijnlijk zijn informant79. 
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Hoe het met de rechtzaak van Bieving afliep, blijkt niet uit de stukken. Pas in juni 

1890 liet het Openbaar Ministerie de burgemeester weten geen vervolging meer te 

zullen instellen op grond van de verordening op de huizen van ontucht en de 

publieke vrouwen, omdat deze in 1856 niet naar behoren tot stand was gebracht80. 

Intussen was het aantal prostituées dat zich liet keuren, verminderd van vijf tot tien 

in de jaren 1881-1885 tot twee à drie in 1890. De klachten over toename van de 

clandestiene prostitutie bleven een steeds terugkerend refrein. Het probleem van 

het medisch toezicht werd hoogst actueel toen de commandant van het garnizoen 

en de chef van het militaire hospitaal in juli 1890 erop aandrongen spoedig een 

nieuw reglement voor de prostitutie te maken81. Als motief daarvoor werd de 

voorgenomen uitbreiding van het garnizoen aangevoerd82. Nog in diezelfde maand 

besloot de raad een commissie in te stellen om de zaak te bestuderen. De vijf com

missieleden vormden een getrouwe afspiegeling van de raad83. 

Ook buiten de gemeenteraad speelde de prostitutiekwestie in Amersfoort nog 

steeds een belangrijke rol. Zo verzetten de bewoners van de Kampstraat en van de 

Soesterstraatweg zich met succes tegen een bordeel in hun omgeving81. Tijdens een 

meeting in december 1890 verwoordde het hoofdbestuurslid van de NVPJ. Menno 

Huizinga sr. nog eens het standpunt van zijn vereniging85. Hij behoorde tot de 

steeds talrijker wordende artsen die het hygiënische standpunt hadden verlaten en 

de reglementering evenals het medisch toezicht verwierpen. Huizinga wist onge

twijfeld zijn gehoor te pakken met uitspraken als: 'Niet elke vrouw wordt zoo uit 

zichzelf prostituée.... Niet elke vrouw bezwijkt voor de lokmiddelen, die overal ver

spreid worden, om het corps der prostituées voltallig te houden'. Hiermee verde

digde hij het in zijn kringen gangbare standpunt dat prostitutie niet door de maat

schappelijke omstandigheden werd veroorzaakt maar uitsluitend het gevolg was van 

het slechte karakter van de betrokkene. Even klassiek was de oproep aan het eind 

van de meeting het huwelijk te eerbiedigen en respect voor de vrouw te betonen. 

In maart 1892 stuurde de NVP een adres aan de gemeenteraad waarin zij onder de 

aandacht bracht dat men in Harderwijk de reglementering van de prostitutie had 

afgeschaft81'. Op dit wapenfeit kon de vereniging trots zijn omdat vanuit deze haven-

plaats aan de Zuiderzee de militairen voor Nederlands Oost-lndië uitvoeren8". De 

afdeling Amersfoort van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging (NMV) 

stuurde in januari 1893 een adres, waarin hij de gemeenteraad naar aanleiding van 

de vestigingsplannen van Wortmann maande het goede voorbeeld van Utrecht, 

Harderwijk, Kampen, Venlo, Nijmegen, Schiedam en Hoorn te volgen en de borde

len te verbieden88. Deze NMV was kort te voren opgericht en kan als een soort 

praktische tegenhanger van de NVP worden beschouwd8'. De leden posteerden bij 

bordelen en trachtten potentiële klanten af te houden van het bezoek aan zo'n 

soort instelling. Het was gevaarlijk werk omdat niet alle bordeelhouders lijdzaam 

wilden toezien dat hun inkomsten zo in gevaar dreigden te komen. In de brief be-
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weerde de NMV dat de clandestiene prostitutie in Amersfoort niet was toegeno

men na de opheffing van het laatste bordeel in de stad. Helaas vermeldde het rekest 

niet wanneer dat laatste was gebeurd. Het Jaarverslag van de gemeente over 1892 

noemde nog één onderzochte prostituée en constateerde tegelijkertijd dat de clan

destiene prostitutie toenam. 

Het einde van de reglementering en het medisch toezicht, 1893 

Begin 1893 presenteerde de raadscommissie eindelijk haar rapport'0. Vergeleken 

met de jaren 1881-1885 was er op politiek gebied weinig veranderd. Amersfoort 

had nu bijna 17.000 inwoners en ongeveer 840 kiesgerechtigden voor de zeventien 

leden tellende gemeenteraad". Kiesverenigingen beheersten nog steeds het politie

ke terrein. Minstens vijf leden van de raad golden nu als liberaal92. De beroepen 

gaven ongeveer hetzelfde beeld als tien jaar te voren, de gemeenteraad telde dus 

enkele juristen, fabrikanten, directeuren en een arts. 

Volgens de commissie was een nieuw debat eigenlijk overbodig, na twee uitvoerige 

discussies, de aan de raad toegezonden brochures en nummers van Het Maandblad 

en een meeting. Het aantal gevallen van syfilis en venerische ziekten was toegeno

men sedert de feitelijke beëindiging van het verplichte medisch onderzoek, na het 

sluiten van het laatste bordeel. Daarom had de gemeente niet alleen het recht 

maar, op grond van artikel 135 van de Gemeentewet, ook de plicht bepalingen vast 

te stellen om verdere verbreiding tegen te gaan. De gevaren van het laten voort

woekeren van de venerische ziekten mat het rapport breed uit. Als jongemannen 

uit angst voor besmetting niet naar prostituées gingen, moesten ze, volgens de 

commissie, hun seksuele behoeften toch kunnen stillen. 'Terwijl Uwe Commissie 

geslachts-prostitutie niet in bescherming zal nemen, aarzelt zij niet, als haar eenpa

rig gevoelen te zeggen, dat onanie eene tegennatuurlijke hartstocht is, wat van het 

gewone geslachtelijk verkeer niet kan beweerd worden.' Dat masturberen, evenals 

trouwens homoseksualiteit, veel weerzinwekkender zou zijn dan prostitutie, was in 

medische kring aan het einde van de negentiende eeuw niet meer dan een soort 

cliché '". Maar de maatregelen die de commissie aanbeval om het kwaad te keren, 

waren beslist modern voor die tijd. De eerste was vroeger te trouwen, maar het 

propageren daarvan behoorde niet tot de bevoegdheden van de gemeente. Verder 

kon men een medisch toezicht instellen voor hen die zich aan prostitutie overga

ven, niet alleen vrouwen maar ook mannen. Over het verbieden van publieke hui

zen was de commissie verdeeld. Wel drong zij aan op het tegengaan van zogenaam

de rendez-vous huizen, want dit waren echte haarden van syfilis. De commissie 

stelde dus voor bepalingen te maken ten einde de verspreiding van deze besmette

lijke ziekte te beperken. Zij adviseerde verder afwijzend te beschikken op het ver

zoekschrift van de NVP. 
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Dit rapport kwam in de raadsvergadering van 23 maart 1893 onder leiding van bur

gemeester mr F.D. graaf Schimmelpenninck (de opvolger van Van Asch van Wijck) 

aan de orde, tegelijk met een rekest van de afdeling Amersfoort van het 

Nederlandsen Werkliedenverbond 'Patrimonium'. Deze vakbond had in 1888 

afschaffing van de reglementering van de prostitutie als doelstelling in de statuten 

opgenomen". Patrimonium vroeg de bordelen te verbieden omdat de belangen van 

meisjes uit de werkende stand in het geding waren'*5. De raad besloot tot de gang

bare procedure: bespreking van het rapport in de beide afdelingen. Tevens nodigde 

de burgemeester de vaste Commissie van Wetgeving uit een nieuwe verordening te 

ontwerpen in de geest van het rapport96. 

Tijdens de voorbeiding van het debat in de gemeenteraad ontstond begin mei 1893 

de nodige opwinding, omdat de bekende bordeelkoning Wortmann een café met 

damesbediening annex gesloten huis vestigde in de Kampstraat in Amersfoort. De 

NMV kwam onmiddellijk in actie: de 'zendelingen' gingen bij het pand posten en zij 

intimideerden potentiële klanten". Als tegenactie ontzag Wortmann zich niet de 

actievoerders uit te schelden en met stenen te bekogelen. De omwonenden pro

testeerden weer door een rekest bij de gemeenteraad in te dienen98. Ook de gere

formeerde vereniging 'De Blijmaar in Woord en Werk' stuurde een brief aan de 

gemeenteraad, waarin zij om bestrijding van de bordelen en afschaffing van het 

medisch toezicht vroeg " . Zij motiveerde dit met de ervaring in het omgaan met 

prostituées van de 'Vereeniging tot redding van gevallenen'. Deze had bij haar con

tacten met publieke vrouwen in gebouw Volksheil ervaren dat dit onderzoek geen 

enkele garantie bood. 

De raad besprak op 30 mei 1893 de rapporten van de afdelingen1™1. Op grond daar

van besloot men de burgemeester te verzoeken de commissaris van politie en de 

geneesheer belast met het toezicht op de prostituées te consulteren 101. 

Schimmelpenninck had dat zien aankomen, want hij had al eerder schriftelijk over

legd met de commissaris P.J.Dammers. Deze was van mening dat de verordening 

moest worden ingetrokken omdat verplicht medisch toezicht wegens de recente 

jurisprudentie niet meer afdwingbaar was. Dammers voegde een ontwerp-regle-

ment bij zijn brief, grotendeels ontleend aan de verordening van Schiedam. Dit ver

bood kort en krachtig het houden van een bordeel, waarbij overtreders een boete 

kregen opgelegd of een gevangenisstraf. Brieven van ambtgenoten in Rotterdam, 

's-Gravenhage, Utrecht, Groningen, Haarlem, Nijmegen, Delft, Schiedam, Gouda, 

Vlissingen, Gorinchem en Harderwijk stuurde de politiecommissaris ter inzage 

mee l02. Op 3 juni maakte de burgemeester in een vertrouwelijk rapport aan de 

raadsleden zijn bevindingen kenbaar '°3. Daarin stelde Schimmelpenninck dat toe

zicht op openbare prostitutie buiten bordelen alleen nog op basis van vrijwilligheid 

mogelijk was. De effectiviteit ervan was echter aan twijfel onderhevig. In bordelen 

was controle wel mogelijk, maar behandeling van geslachtsziekten kon niet worden 
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afgedwongen. Daarom ontraadde de burgemeester het toelaten van deze huizen. 

In de raadsvergadering van 20 juni vond de discussie eerst achter gesloten deuren 

plaats "". Een meerderheid van de raad bleek daar voorstander te zijn van het ver

bod op het houden van bordelen en van het afschaffen van het verplicht medisch 

toezicht op prostituées. Groeneboom was uiteraard tegen dat laatste. Daarna wer

den de deuren weer geopend en kreeg Van den Wall Bake de gelegenheid, mede 

namens vier andere liberalen een motie in te dienen die de mogelijkheid openliet 

voor vrijwillig geneeskundig onderzoek 105. 'De raad ... besluit Burgemeester en 

Wethouders uit te noodigen voorstellen te doen, waardoor: I. het houden van 

publieke huizen van ontucht in de gemeente wordt verboden; 2. het toezicht op de 

geslachtsprostitutie wordt opgeheven; 3. aan lijders aan ziekten van venerischen en 

syphilitischen aard de gelegenheid wordt gegeven zich, voorzoover noodig, koste

loos te doen onderzoeken en behandelen'. Nadat de burgemeester had opgemerkt 

dat punt drie veel kosten zou kunnen veroorzaken als daarover geen goede afspra

ken werden gemaakt, werd de motie aangenomen met alleen de stem van 

Groeneboom tegen. De anomieme schrijver van een artikel in de antirevolutionaire 

De Standaard over deze zaak vond het een weinig principieel, opportunistisch 

besluit106. Hij verbaasde zich erover dat het zelfs gedeeltelijk in een geheime zitting 

was behandeld. 

In principe was nu de kogel door de kerk, maar een snelle verdere afwikkeling bleef 

achterwege. Het probleem van Wortmanns bordeel in de Kampstraat bleef bestaan 

en de buurtbewoners stuurden nogmaals een rekest107. Dat kwam in de raadsver

gadering van 21 juli 1893 ter sprake, samen met een concept-verordening die veel 

overeenkomst vertoonde met het ontwerp van de commissaris van politie 

Dammers. Veel woorden maakte men er niet meer aan vuil. Alleen wilde Van den 

Wall Bake weten hoe B en W het medisch toezicht dachten te regelen. Het college 

beloofde snel met een voorstel daartoe te komen. Daarna werd de concept-veror

dening eerst artikelsgewijze en daarna in zijn geheel met algemene stemmen aange

nomen (zie Bijlage III)108. Gedeputeerde Staten gingen snel akkoord: op 2 augustus 

1893 werd de verordening afgekondigd en drie dagen later trad zij in werking109. 

Nog voor de afkondiging van het bordeelverbod was Wortmann vertrokken. 

Gedwongen door onze acties, meldde de MNV triomfantelijk in het verenigings

blad. Wortmann had een eventueel optreden tegen zijn illegaal verklaarde bedrijf 

niet durven afwachten, want de politie van Amersfoort stond bekend om zijn 

krachtdadig optreden '10. De dankbare bewoners van de Kampstraat stuurden al op 

24 juli een brief aan B en W om hun tevredenheid te laten blijken"1. 

In de loop van augustus stuurden B en W een pre-advies naar de raad over het 

medisch toezicht. Het college voelde er wel voor, iedere ingezetene de gelegenheid 

te bieden zich kosteloos te laten onderzoeken. Minvermogenden hoefden een 

eventuele behandeling niet zelf te betalen. Om de werklast voor de geneeskundigen 
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niet al te zeer te laten oplopen, deden B en W het voorstel om voor één jaar een 

'heelkundige belast met het onderzoek naar en de behandeling van venerische en 

syphilitische ziekten' aan te stellen op een jaartractement van ƒ 200- nl. Op 28 sep

tember nam de gemeenteraad dat voorstel aan, zij het met krappe meerderheid (7-

6). De tegenstanders, onder wie Groeneboom, vonden het een onnodig voorstel 

en een verspilling van geld. De instructie voor de heelkundige werd daarna aange

nomen met drie stemmen tegen: natuurlijk ook die van Groeneboom ' '3. In oktober 

werd Morren, die 23 jaar het toezicht op de prostituées had gehouden, weer voor 

een jaar met die taak belast114. Een nieuwe situatie trad op toen Groeneboom in 

1894 wethouder was geworden " \ Bij de behandeling van de begroting voor 1895 

gaven B en W aan het kosteloze onderzoek af te willen schaffen. Uit Morrens ver

slag over het afgelopen jaar bleek dat hij in totaal vier personen, geen van allen 

onvermogend, had onderzocht. In de vergadering van de gemeenteraad van 24 

oktober 1894 werd punt 3 van het besluit van 20 juni 1893 zonder hoofdelijke 

stemming ingetrokken "6. Hiermee was een eind gekomen aan het medisch toezicht 

in Amersfoort. 

De effectiviteit van het bordeelverbod 

Zoals wel viel te verwachten, betekende het bordeelverbod allerminst het einde 

van de prostitutie in Amersfoort. In januari 1895 liet de plaatselijke afdeling van de 

NMV aan B en W weten dat in het zogenaamde Münchener Café, het logement Zur 

De Kamp vanaf de brug over de Beek ca 1890 met het uithangbord van café De Ploeg, GA Amersfoort, A-lll-2 
(Kamp 2). 
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Neuen Welt in de Kampstraat, na het officiële vertrek van Wortmann de zaken als 

van ouds werden voortgezet " \ Twee ooggetuigen verklaarden dat de Duitse kel

nerin in dat etablissement zich aan hen had opgedrongen. Deze vrouw beweerde 

dat het voor haar hetzelfde was om een uur of een hele nacht getrouwd te zijn. 

Bovendien stelde de kelnerin één van hen voor 'op de canapé te gaan zitten fluiste

ren, dan wou ze kerkje spelen en "met den beenen preken'". De NMV voegde er 

als bijlage een brief aan toe waarin de emeritus-predikant dsJ.J. Bos zich beklaagde 

over de overlast van het bordeel en de politie ervan beschuldigde daar niets tegen 

te doen. Van die laatste opmerking distantieerde de NMV zich overigens. Maar de 

bewoners van de Kampstraat, altijd bereid om gezamenlijk een brief aan B en W te 

sturen, beweerden een paar maanden later hetzelfde, waarbij ze klaagden over de 

waardedaling van hun percelen 118. Ze eisten politieposten bij voor- en achteringang 

van het pand in afwachting van sluiting ervan. De verontruste bewoners wilden 

bovendien dat de garnizoenscommandant het logement tot verboden gebied zou 

verklaren. Of dit inderdaad gebeurde is onduidelijk. 

In 1897 maakte Het Maandblad met tevredenheid melding van de eerste veroorde

ling op grond van de nieuwe verordening"''. Het betrof een zekere C.W., een loge

menthouder, die zes dagen hechtenis kreeg wegens het houden van een huis van 

ontucht. Het zal niet veel hebben uitgehaald, want toen in 1907 het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken onderzocht welk effect het bordeelverbod had op de prostitu

tie, antwoordde één van de vijf Amersfoortse stadsgeneesheren dat iedereen wist 

dat dit negatief was. De commissaris van politie liet weten dat de clandestiene pros

titutie zelfs was toegenomen l20. In 1911 kwam een strengere wet op de zedelijk

heid tot stand, waarin (voor het hele land) een verbod op het houden van bordelen 

was opgenomen 121. In dat jaar diende het hoofdbestuur van de NVP bij de 

Amersfoortse gemeenteraad een verzoek in betreffende de wijziging van de straf-

verordening tegen de huizen van ontucht122. Het wilde mogelijk daarmee de nieuwe 

landelijke regels voor de plaatselijke situatie nog wat aanscherpen. Het stuk was 

echter ongezegeld en werd ter secretarie gedeponeerd zonder dat het in de 

Amersfoortse gemeenteraad in behandeling kwam. 

Conclusie 

Omstreeks 1850 was het gebruikelijk prostitutie als een noodzakelijk kwaad te 

beschouwen ]2\ Voor militairen en ongehuwde jongemannen was bordeelbezoek een 

geaccepteerde vorm van geslachtsverkeer. Als deze groepen geen gebruik konden 

maken van prostituées zouden zij zich moeten overgeven aan andere, nog verwerpe

lijker, vormen van seksueel gedrag. Het instellen van een reglementering van de pros

titutie en van een verplicht medisch onderzoek, die vooral in garnizoenssteden op 

basis van de Gemeentewet tot stand kwamen, was er op gericht het risico voor de 
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WANT GROOT IS <jm~ O M S T e K O R T - * Q ' T WAS NOOIT ZOG'. 
— o — 

DE O N S G E B O D E N , ' \ " * DE O N S G E 3 E V E 

STEUN W Z A f ?1 " " B LASTEN 
— o — 
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prostituanten zo klein mogelijk te 

houden. Dit standpunt van de 

'hygiënisten' werd vooral door 

medici naar buiten gebracht. 

In de jaren zeventig van de negen

tiende eeuw begon een andere vi

sie zich te verbreiden. Het is goed 

denkbaar dat de literatuur daarbij 

een rol heeft gespeeld. Vertaalde 

buitenlandse romans over prosti

tutie vonden gretig aftrek 124. 

Maar ook de Nederlandse pro

ductie van boeken waarin borde

len en gevallen vrouwen een rol 

speelden, kende hoge oplagecij

fers. De afleveringen van de 

idealistisch-realistische roman 'De 

lotgevallen van Klaasje Zevenster' 

van J. van Lennep ontketenden bij 

hun verschijning in 1865-66 zelfs 

een ware rage. Klaasje Zevenster, 

een vondeling die uiteindelijk van 

goede komaf bleek te zijn, stierf 

aan de schande van een kortstondig verblijf als niet-prostituée in een bordeel. 

Omstandig deed Van Lennep uit de doeken, hoe het dit meisje verging l 2 \ 

Een uiterst belangrijke rol bij deze mentaliteitsverandering speelde de in 1879 door 

de orthodox-protestantse ds Hendrik Pierson opgerichte Nederlandsche 

Vereeniging tegen de Prostitutie (NVP). Deze predikant verzette zich tegen de dub

bele moraal die van vrouwen wel kuisheid vóór het huwelijk verwachtte maar van 

mannen niet. Van beide seksen moest volgens Pierson en zijn groeiend aantal mede

strijders onthouding van geslachtsverkeer tot op de trouwdag worden geëist. Hun 

taktiek bij de bestrijding van de prostitutie was in grote lijnen steeds dezelfde. Een 

meeting in een gemeente met gereglementeerde prostitutie, waarop Pierson sprak, 

werd gevolgd door het oprichten van een plaatselijke afdeling van de NVP. Daarna 

bestookte men, met andere bondgenoten zoals de protestantse vakvereniging 

Patrimonium en de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, de gemeente

raad om tot de afschaffing van de reglementering en van het medisch toezicht te 

komen. Een argument dat de NVP steeds vaker ging hanteren, was de ineffectiviteit 

• <B ff f • • • • • ! 
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van het medisch toezicht, als gevolg van het groeiend aantal clandestiene prosti

tuées. Daarnaast kon de vereniging er op wijzen dat onschuldige echtgenotes en 

kinderen door geslachtsziekten werden getroffen, nu gehuwde mannen in grote 

aantallen bordelen gingen bezoeken. De acties van de NVP vonden tenslotte hun 

bekroning in het tot stand komen van een bordeelverbod. 

Al deze verschijnselen en visies zijn ook in Amersfoort te constateren. Maar de acties 

in deze stad hebben tevens trekken die men elders niet aantreft. Voor een belangrijk 

deel is dit te danken aan het vroege tijdstip waarop de afschaffing van de reglemente

ring en het medisch toezicht plaatsvond. In 1881 en in 1885 ondernam Gerritsen, 

zeker hiertoe beïnvloed door Aletta Jacobs, enkele, overigens op niets uitgelopen, 

pogingen om dit te bereiken. De samenwerking van deze graanhandelaar met burge

meester Van Asch van Wijck leverde het - later beslist ongebruikelijke - beeld op van 

een coalitie tussen een radicaal en een orthodoxe protestant. Gerritsens opkomen 

voor de rechten van de prostituée was echter uitzonderlijk. Hij was bovendien 

opmerkelijk goed op de hoogte van de standpunten over prostitutie in den lande. 

In Amersfoort was de druk die de buurtbewoners gingen uitoefenen, heel belang

rijk. Waarschijnlijk droeg hun verzet bij aan het mobiliseren van de gemeenteraad 

om op te treden tegen de exploitatie van bordelen. De raad wilde de publieke hui

zen liefst houden waar ze waren. Dat verklaart waarom het verzet tegen het bor

deel in de Paternostersteeg geen succes had, en dat van de bewoners van de 

Kampstraat tegen de illegale vestiging van Wortmann wèl. Als het om nieuwe 

adressen ging, hadden de acties van de buurt altijd succes. 

In 1893 werd de verordening uiteindelijk afgeschaft door de grootst mogelijke 

meerderheid van de Amersfoortse gemeenteraad. Deze bestond uit liberalen, 

katholieken en protestanten van allerlei denominaties. 'Partijstandpunten' en dus 

verzuiling speelden daarbij nauwelijks een rol. De enige tegenstander trad vooral op 

als arts, en niet als potentiële antirevolutionair. Men wilde nog wel een vorm van 

vrijwillig medisch toezicht, maar financiële argumenten speelden een belangrijke rol 

bij de vormgeving daarvan. Na een éénjarig experiment met gratis medisch onder

zoek voor iedere ingezetene liet men het onderzoek naar en de behandeling van 

geslachtsziekten geheel over aan de reguliere gezondheidszorg. 

Bijlage I 

De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergaderingen met geslote-

ne deuren, van den 2 April 1856 en 29 September 1856, en in de openbare vergadering van den 17 November 1856, is vastgesteld de 

navolgende 

Verordening op de Huizen van Ontucht en de Publieke Vrouwen te Amersfoort. 

Artikel I De Commissaris van policie is, onder opper-toezigt van den Burgemeester, belast met het toezigt op de Publieke huizen, en 

de Publieke vrouwen en de prostitutie in het algemeen. 
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Art. 2 Voor publieke huizen worden gehouden alle woningen, of gedeelten van woningen, waarin, door de bewoners, op eenigerlei 

wijze, gelegenheid gegeven wordt, tot het plegen van ontucht. Hieronder zijn niet begrepen de woningen van publieke vrouwen, voor

komende op het register bij art. 18 vermeld, welke op zich zelve wonen. 

Art. 3 Het is verboden, zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders, eenig publiek huis te houden of op te rigten. 

Art. 4 Tot het bekomen van zoodanige vergunning, zal men zich schriftelijk moeten wenden tot Burgemeester en Wethouders, met 

opgaaf tevens, of men, al dan niet, voornemens is publieke vrouwen bij zich te laten inwonen. Wanneer daartegen geene bezwaren 

bestaan, zal hiertoe een schriftelijk bewijs van toelating, tot wederopzegging toe, afgegeven worden. 

Art. 5 Die vergunning tot het houden van een publiek huis bekomen hebben, zullen onderworpen zijn aan de navolgende voorschriften, 

en verder aan zoodanige nadere bepalingen als, ten hunnen opzigte, bij het verleenen der vergunning of later, mogten noodig gekeurd 

worden, waarbij echter niet kan afgeweken worden van deze verordening. 

Art. 6 De houders van publieke huizen zullen geene kamers of gedeelten der woning mogen verhuren. 

Art. 7 Zij zullen behalve hunne huisvrouwen, dochters en dienstboden, geene vrouwen, hetzij met der woon, hetzij tijdelijk, in hunne 

woning toelaten, die niet voorzien zijn van het nu te melden boekje, door den Commissaris van policie afgegeven; alles nogthans onver

minderd hunne aansprakelijkheid, ingevolge art. 334 van het Wetboek van Strafregt, wegens het toelaten van vrouwen, zelfs voorzien 

van dit boekje, beneden de 2 I jaar. 

Art. 8 De vrouwelijke dienstboden, in de publieke huizen inwonende, beneden de 45 jaar, alsmede - indien het huis gehouden wordt 

door eene vrouw, die ongehuwd is, of niet samenwoont met haren man, - de houdster, zullen aan het onderzoek van den natemelden 

geneeskundige onderworpen zijn. 

Art. 9 De houders van publieke huizen mogen niet van woon plaats veranderen, zonder voorafgaande toestemming van Burgemeester 

en Wethouders. 

Art. 10 Die inwonende publieke vrouwen houden, zullen, alvorens eene dergelijke vrouw bij hen komt inwonen, daarvoor toestemming 

van den Commissaris van policie moeten hebben. 

Art. I I Evenzeer zullen zij, uiterlijk binnen 24 uren na het vertrek van eene dier vrouwen, daarvan aan hem moeten kennis geven. 

Art. 12 Op aanzegging van den Commissaris van policie, zijn zij verpligt de door hem aan te wijzen publieke vrouwen of vrouwelijke 

dienstboden uit hunne woning te verwijderen. 

Art. I 3 leder houder van een publiek huis is verpligt zorg te dragen, dat de publieke vrouwen, bij hem inwonende of tijdelijk toegelaten, 

zich niet voor de opengeschoven ramen aan de straatzijde, in de deur of vóór het huis op de straat ophouden. 

Art. 14 Van des avonds elf uur tot zonsopgang gedurende de maanden April tot en met September, en gedurende de overige maanden 

tot des morgens zeven uur, moeten de publieke huizen gesloten zijn, en zal niemand meer daarin binnen gelaten worden, dan de bewo

ners en de personen, in art. 16 vermeld. Bovendien zal de gelag- of algemeene kamer des avonds ten elf ure door de publieke vrouwen 

en de bezoekers moeten ontruimd en de lichten aldaar uitgedoofd worden en blijven gedurende voormeld tijdsverloop. Behalve de per

sonen, die hun voornemen te kennen geven om te overnachten in het huis, waarvan de houder tevens logementhouder is, zal de houder 

van een publiek huis verpligt zijn alle personen, die zich des avonds ten elf ure in zijn huis bevinden, aantemanen zijn huis te verlaten. 

Ingeval zij weigeren daaraan te voldoen, zal hij daarvan onmiddellijk aan de Policie doen kennis geven. Gedurende de kermis kan door 

den Burgemeester eene schriftelijke vergunning verleend worden, om gezegde huizen tot middernacht geopend te houden. 

Art. 15 Het is aan de houders van publieke huizen verboden, zoodanige minderjarige personen in hunne wonigen toe te laten, als hun 

door den Commissaris van policie, op verzoek van hunne ouders of voogden, opgegeven worden. 

Art. 16 Ten allen tijde zal aan den Burgemeester, den Commissaris en verdere beambten van policie en den geneeskundige, vermeld bij 

art. 25, op de eerste aanmelding, dadelijk toegang tot de publieke huizen moeten worden verleend. 

Art. 17 Desgelijks zullen, gedurende de kermis, de wafel- en poffertjeskramen ten allen tijde voor de Policie toegankelijk moeten zijn. 

Ingeval de Commissaris van policie vermeent reden te hebben om te vorderen, dat de wafel- en poffertjesbakkers hunne dienstmeiden 

of andere bij hen inwonende vrouwen, tijdelijk, gedurende de kermis, uit hunne dienst ontslaan en verwijderen, zullen zij daaraan gevolg 

moeten geven en gedurende hun verblijf alhier, in geen geval gemelde personen meer in hunne kraam toelaten. Ten dien einde zullen de 

houders dier kramen, binnen 24 uur na hunnen komst in de gemeente, hunne dienstmeiden of andere bij hen inwonende vrouwen, aan 

den Commissaris van policie opgeven. 

Art. 18 De Commissaris van policie is verpligt, alle vrouwen, welke hem bekend zijn, als zich aan openbaren ontucht (prostitutie) over

gevende, onverschiihg of zij in publieke huizen al dan niet inwonen, in een daartoe bestemd register voor publieke vrouwen in te schrijven. 

Art. 19 Van den inschrijving zal aan de ingeschreven vrouw schriftelijk kennis gegeven worden door den Commissaris van policie, met 

opgaaf van tijd en plaats, waarop zij zich wekelijks zal moeten vervoegen, teneinde zich aan het onderzoek, bij art. 25 vermeld, te onder

werpen. Tevens zal haar toegezonden worden een boekje, voerende op de eerste bladzijde het wapen der gemeente en de handteeke-

ning des Commissaris van policie, en op elke volgende, diens naamletters. 

Art. 20 Gemeld boekje zal wijders bevatten den naam, voornaam, dag en plaats van geboorte en het signalement der publieke vrouw, 

aan welke zulks afgegeven is, en wijders al datgene, wat de Commissaris van policie, in overleg met den Burgemeester, zal noodig keu

ren, dat daarin vermeld worde. 

Art. 21 Zij, die vermeenen ten onregte door den Commissaris van policie op het register van publieke vrouwen ingeschreven te zijn, 

kunnen zich daarover beklagen bij Burgemeester en Wethouders, die na den Commissaris van policie gehoord te hebben, bevoegd zijn, 

de doorhaling te gelasten. 

Art. 22 ledere vrouw, op gezegd register voorkomende, die de gemeente met der woon verlaat, of verlangt den ontucht vaarwel te 

zeggen, kan, onder teruggave van haar boekje, doorhaling van haren naam verzoeken aan den Commissaris van policie, die wanneer 

zulks hem blijkt ernstig gemeend te zijn, daaraan gevolg zal geven. Ingeval van weigering, zal de belanghebbende haar beklag daarover 

kunnen doen aan Burgemeester en Wethouders, die uitspraak zullen doen op den voet als bij art. 2 I bepaald is. Bij overlijden geschiedt 

de doorhaling ambtshalve door den Commissaris van policie, evenals ook bij verzuimde aanvraag tot afschrijving, ingeval van verhuizing 

naar eene andere plaats. 
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Art. 23 De publieke vrouwen zullen haar boekje steeds bij zich moeten hebben en dit, onder geen voorwendsel, aan iemand mogen 

leenen of afgeven. Zij zullen verpligt zijn, het te vertoonen aan den Commissaris- en de Agenten van policie en den geneeskundige, ver

meld bij art. 25, alsmede aan de houders der publieke huizen, in welke zij wonen of zich ophouden, zoo dikwijls dit gevorderd wordt. 

Art. 24 Bij verandering van woon plaats zullen zij daarvan onmiddellijk kennis geven aan den Commissaris van policie; ingeval van ver

trek naar elders met teruggave van haar boekje. 

Art. 25 Zij zijn verpligt zich wekelijks op daarvoor door den Commissaris van policie bestemden tijd en plaats te vervoegen en zich 

aldaar te onderwerpen aan het geneeskundig onderzoek van eenen daartoe beëedigden en door het gemeentebestuur te benoemen 

geneeskundige. Wanneer de Burgemeester of de Commissaris van policie in bijzondere gevallen, noodig keurt, dat eene publieke vrouw 

tusschentijds onderzocht worde, is deze gehouden zich daaraan te onderwerpen. 

Art. 26 Dit onderzoek geschiedt kosteloos. Zij echter, die verlangen mogten zulks in hare eigen woning te ondergaan, zullen daartoe 

aanvraag doen bij den Commissaris van policie, en, wanneer dit toegestaan wordt, daarvoor aan den geneeskundige telkens 40 Cents 

moeten betalen. Van het gedaan onderzoek zal door den geneeskundige aanteekening geschieden in het bovengemeld boekje, door 

invulling van de dagteekening en zijne naamteekening. 

Art. 27 Bijaldien echter uit dit onderzoek mögt blijken, dat de houdster is lijdende aan eenige syphilitische of andere besmettelijke ziek

te, zal zij verplicht zijn haar boekje in handen van den geneeskundige te laten, zich, voor zoo ver zij met syphilis of schurft besmet is, 

onder zijne behandeling te stellen en zijne voorschriften na te komen. Gedurende de behandeling zal zij zich niet aan ontucht mogen 

overgeven en, indien de Commissaris van policie of de geneeskundige zulks noodig acht, de woning, waarin zij de behandeling ondergaat, 

niet mogen verlaten. 

Art. 28 Zoodra zij hersteld zal zijn, zal de geneeskundige daarvan kennis geven aan den Commissaris van policie, die haar het boekje 

weder ter hand zal stellen. 

Art. 29 Wanneer zij aan eenige andere besmettelijke kwaal of ziekte lijdt, zal zij, hersteld zijnde, zich bij den geneeskundige aanmelden, 

die, haar werkelijk hersteld bevindende, zal handelen als in het slot van het vorig artikel vermeld is. Vóór dien tijd zal zij zich niet aan 

ontucht mogen overgeven. 

Art. 30 Het is aan publieke vrouwen verboden: Ie. na des avonds elf uur tot zonsopgang op de openbare straat of wandelingen te 

komen; 2e. gedurende den overigen tijd aldaar beschonken of onbehoorlijk gekleed te verschijnen; de mannen door woorden, geluiden 

of teekens tot zich te roepen; zedelooze uitdrukkingen te doen, of de voorbijgangers op eenigerlei wijze lastig te vallen; 3e. zich in hare 

woningen, of in de publieke huizen, vóór de opengeschoven ramen aan de straatzijde, in de deur of vóór het huis op straat op te hou

den; 4e. elders dan in hare eigen woningen of in de publieke huizen ontucht te plegen; 5e. zoodanige personen, als haar door den 

Commissaris van policie opgegeven mogten worden, in hare woningen toe te laten. 

Art. 3 I Wijders is het aan publieke vrouwen, die op zich zelve wonen, verboden, in hare woningen aan andere, zelfs publieke vrouwen, 

niet met haar zamenwonende, gelegenheid te verschaffen tot het plegen van ontucht. 

Art. 32 Zij zullen aan personen, bij art. 16 vermeld, toegang tot hare woningen moeten verleenen. 

Art. 33 Die nalaten of weigeren na te komen, wat bij deze verordening gelast is; zich te onderwerpen aan hetgeen daarbij voorgeschre

ven is, of de bepalingen, daarin vervat, overtreden, - zullen gestraft worden als volgt; in de gevallen vermeld bij: art. I 3, met eene geld

boete van ƒ 3 tot ƒ 10; art. 9, met eene geldboete van ƒ 10 tot ƒ 25. artt. 6 en I I , met eene geldboete van ƒ 10 tot ƒ 25, of gevange

nisstraf van I tot 3 dagen; art. 30 met eene gevangenisstraf van I tot 3 dagen; art. 24, met eene gevangenisstraf van I tot 3 dagen, met 

of zonder geldboete van ƒ 10 tot ƒ 25; artt. 16 en 32, met eene gevangenisstraf van I tot 3 dagen en geldboete van ƒ 10 tot ƒ 25; artt. 

3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29 en 3 I, met eene gevangenisstraf van I tot 3 dagen en eene geldboete van ƒ 25. 

Aldus vastgesteld in de vergaderingen met gesloten deuren van den Raad der gemeente Amersfoort, van den 2 April / 29 September 

1856, en in de openbare vergadering van den Raad van den 17 November 1856. De Sécrétons, W.LScheltus. De Voorzitter, A.G.Wijers. 

Zijnde deze verordening aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, volgens hun berigt van den 29 November 1856, No. 13, in afschrift 

medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den I I December 1856, des voormiddags ten I I uur. 

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, 

De Secretaris, W.L.Scheltus. De Burgemeester, A.G.Wijers. 

Bron: Dossier Prostitutie en in de vorm van een klein boekje in de bibliotheek van het archief. De inconsequenties in spelling en inter
punctie zijn niet verbeterd, de zetfouten wel. 

Bijlage II 

De concepten van Gerritsen voor een nieuwe verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen (1885) 

Eerste versie (I 1-11-1884} 

Art. I De commissaris van politie is, onder oppertoezicht van den Burgemeester, belast met het toezicht op de publieke huizen. 

Art. 2 Voor publieke huizen worden gehouden alle woningen, waarin door de bewoners, op eenigerlei wijze, gelegenheid gegeven wordt 
tot het uitoefenen van geslachtsgemeenschap. 
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Art- 3 Niemand zal eene woning als publiek huis mogen openstellen, dan na vooraf daarvan kennis gegeven te hebben aan Burgemeester 

en Wethouders, die bevoegd zijn, die openstelling te verbieden. 

Art. 4 De houders van publieke huizen zullen geene kamers of gedeelten der woningen mogen verhuren. 

Art. 5 De houders van publieke huizen zullen eene vrouw, niet tot hun gezin behoorende, niet opnemen, zonder vooraf, op voor haar 

verstaanbare wijze, in tegenwoordigheid van den Burgemeester, of van een door dezen aangewezen ambtenaar, op diens bureau, te 

hebben bekendgemaakt, dat de woning, welke zij gaat betrekken, een publiek huis is. Op dat bureau zal haar een exemplaar dezer ver

ordening worden ter hand gesteld. 

Art. 6 In een publiek huis zal in iedere kamer, op eene voor ieder leesbare plaats aan den wand een door B. en W. geteekend geschrift 

ten allen tijde bevestigd moeten zijn, waarbij in de Hollandsche, Fransche, Engelsche en Duitsche talen aan de bij art. 5 bedoelde inwo

nende personen wordt bekend gemaakt: Ie. de bepaling van art. 5 dezer verordening; 2e. dat zij onafhankelijk van eenige geldelijke of 

andere schuld ten haren laste, ten allen tijde het huis kunnen verlaten, met medeneming van alle kleedingstukken en andere zaken, 

welke zij bij het betrekken van het huis in haar bezit hadden, en in elk geval met voldoende kleeding, om het huis te kunnen verlaten, 3e. 

dat zij, tot het verlaten van het huis, ten allen tijde op de medewerking der politie kan rekenen, als mede, dat iedere mishandeling haar 

aangedaan, en iedere poging, om haar het verlaten van het huis te beletten of te bemoeilijken, ten strengste zal worden vervolgd. 

Art. 7 leder houder van een publiek huis is verplicht, zorg te dragen, dat de niet tot het gezin behoorende vrouwen, die bij hem inwo

nende of tijdelijk toegelaten zijn, zich niet voor opengeschoven ramen aan de straatzijde, in de deur of vuur het huis op de straat ophou

den. 

Art. 8 Van des avonds elf uur tot Zonsopgang, gedurende de maanden April tot en met September, en gedurende de overige maanden 

tot des morgens 7 uur, moeten de publieke huizen gesloten zijn, en zal niemand meer daarbinnen gelaten worden, dan de bewoners van 

het huis en de personen, in art. 9 genoemd. Bovendien zal de gelag- of algemeene kamer des avonds ten elf ure door de niet tot het 

gezin behoorende vrouwen en de bezoekers moeten ontruimd en de lichten uitgedoofd worden en blijven, gedurende voormeld tijds

verloop. Behalve de personen, die hun voornemen te kennen geven, om te overnachten in het huis, waarvan de houder tevens loge

menthouder is, zal de houder van een publiek huis verplicht zijn alle niet inwonende personen, die zich des avonds ten elf uur in zijn huis 

bevinden, aan te manen zijn huis te verlaten. In geval zij weigeren daaraan te voldoen, zal hij onmiddellijk daarvan aan de politie doen 

kennis geven. 

Art. 9 Ten allen tijde zullen de Burgemeester, de commissaris van politie en verdere ambtenaren van politie, de woningen van houders 

van publieke huizen, huns ondanks, kunnen binnentreden, met inachtneming der voorschriften van de wet van 31 Augustus 1853 

(Stbl.No.83). 

Art. IO Voorzoover daartegen geen straf bedreigd is bij eene wet, wordt elke overtreding van de artikelen 3, 5, 6 en 7 gestraft met een 

geldboete van tien tot vijfentwintig gulden en gevangenisstraf van één tot drie dagen te zamen of afzonderlijk, en wordt iedere overtre

ding van een der andere artikelen gestraft met een geldboete van één tot vijfentwintig gulden. 

Art. I I Met de afkondiging dezer verordening is buiten werking gesteld de verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrou

wen, vastgesteld den 17 November 1856. 

Bron: Het Maandblad 7, (1884-5) 33-36. Er zijn kleine verschillen met de handgeschreven versie die zich bevindt in het DP. 

Tweede versie (24-1-1885) 

Art. I Als publieke huizen worden ingeschreven alle woningen waarin geregeld door den houder van het huis op enigerlei wijze gele

genheid gegeven wordt tot het uitoefenen van buitenechtelijke geslachtsgemeenschap, met de bij hem inwonende vrouwen. 

Art. 2 De commissaris van politie houdt een register van de huizen bedoeld in art. I. Van de inschrijving op dat register zal aan den 

houder, door den commissaris van politie, worden kennis gegeven. Zij, die vermenen dat hun woning ten onrechte door den commissa

ris van politie op het register van publieke huizen is ingeschreven, kunnen zich daarover beklagen bij Burgemeester en Wethouders, die, 

na den commissaris van politie gehoord te hebben, de doorhaling kunnen gelasten. 

Art. 3 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het hebben van een publiek huis te verbieden op plaatsen waar hen zulks wensche-

lijk voorkomt. 
A„* A rta kou 1 H U L - eke huizen zuiien geene Kamers ot gedeelte der woningen mogen verhuren. 

Art. 5 De houders van publieke huizen zullen eene vrouw, niet tot hun gezin behoorende, niet opnemen, zonder dat aan zulk eene 

vrouw vooraf, op voor haar verstaanbare wijze, door den Burgemeester of door een door dezen aangewezen ambtenaar, op diens 

bureau, is bekendgemaakt, dat de woning, welke zij gaat betrekken, een publiek huis is. Op dat bureau zal haar een exemplaar dezer ver

ordening worden ter hand gesteld. 

Art. 6 In een publiek huis, zal in iedere kamer, op een voor ieder leesbare plaats, door den Commissaris van politie aan te wijzen, aan 

den wand een door Burgemeester en Wethouders geteekend geschrift, ten allen tijde bevestigd moeten zijn, waarbij in de Hollandsche, 

Fransche, Engelsche en Duitsche talen aan de bij art. 5 bedoelde inwonende vrouwen wordt bekend gemaakt: 

De tekst is verder identiek met de eerste versie. 

Bron: Gedeeltelijk handgeschreven, gedeeltelijk gedrukt in DP. 
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Bijlage III 

Verordening tegen de huizen van ontucht te Amersfoort (1893) 

Art. I Het houden van een huis van ontucht is verboden op straffe van een hechtenis van ten hoogste zes dagen. 

Art. 2 Onder houder van een huis van ontucht wordt verstaan hij, die daarin gelegenheid geeft ontucht te plegen. 

Art. 3 Wie op eenige wijze tot de in het eerste artikel bedoelde strafbare handeling als mededader zijne medewerking verleent wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen. 

Art. 4 Met de opsporing der overtredingen van de bepalingen dezer verordening zijn belast alle beambten der politie. Aan hen wordt de 
bevoegdheid verleend om, wanneer zij dit tot handhavig van de bepalingen dezer verordening noodig achten, de woningen der ingezete
nen, huns ondanks, ten allen tijde binnen te treden, met inachtneming van de bepalingen der wet van 3 I. Augustus 1853 (Staatsblad no 
83). 

Art. 5 Deze verordening treedt in werking op den derden dag na afkondiging, op welk tijdstip buiten werking treedt de verordening op 

de huizen van ontucht en de publieke vrouwen te Amersfoort vastgesteld in de vergadering met gesloten deuren van de Raad der 

gemeente Amersfoort van den 2. April / 29. September 1856 en in de openbare vergadering van den Raad van I 7. November 1856 en 

afgekondigd I I December 1856. 

Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Amersfoort in zijn openbare vergadering van den 21. Juli 1893. 

Bron: Concept in DP, evenals een exemplaar van de gedrukte verordening. 
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Noten 

* Het onderzoek werd evenals het schrijven van een deel van de tekst door de eerste auteur verricht. 

1 Noordam, 1992, 1994 beschreef dit voor Leiden. 

2 't Hart, 1993 vormt hierop een uitzondering. 

3 Het betreffende bestand van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amersfoort is geïnventariseerd, maar niet genummerd. Aan de 

hand van de omschrijving zijn de aangehaalde stukken met behulp van de getypte Plaatsingslijst van diverse gemeentelijke archieven, 

I 81 3-ca. 1940, moeiteloos te achterhalen. Alle stukken die betrekking hebben op prostitutie zijn in chronologische volgorde in een 

paar afdelingen bijeengebracht in een boek, genaamd Dossier Prostitutie-Huizen van Ontucht 1850-1907, hierna aangehaald als DP. 

4 Veel gegevens over deze periode zijn afkomstig uit de doctoraalscriptie van Schmitz, 1986. De sociaal-economische geschiedenis 

van de stad geeft Brusse, 1993. 

5 Jaarverslag, 1856. 

6 Schmitz, 1986, 68; Amersfoortsche Courant (hierna: AQ 1857. 

7 Schmitz, 1986, 37, 70. Vanaf 14-8-1857 verscheen er in de AC een vervolgverhaal getiteld: 'De verkiezing te Narrenstein', een sleu-

telverhaal dat nadere analyse verdient. Saai was het politieke leven in Amersfoort allerminst. 

8 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lijst van raadsleden met geboortedatum, gezindte en beroep in 188 I bij Enk, Van, en een dergelijke 

bijlage voor 1890 bij Hurenkamp, 1985. 

9 Schmitz, 1986, 37. 

10 Schmitz, 1986, 35-36. 

11 Schmitz, 1986,45-46. 

12 De hier beschreven gang van zaken is gebaseerd op gegevens uit de archiefstukken betreffende de reglementering. 

15 De AC besteedde veel aandacht aan de politiek toen hij in bezit was van de liberaal mr.L.Zegers Veeckens; nadat A.H. van Cleeff de 

krant in oktober 1856 overnam, werd dat veel minder, volgens Schmitz, 1986, 70. Ook het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad 

maakte overzichten van de zittingen van de Amersfoortse gemeenteraad. 

14 DP, Concept-verordeningen en Memorie van Toelichting. In Leiden, Den Helder en Nijmegen waren al eerder reglementen tot 

stand gekomen, voigens Bergh, Van den, 1878, 117-119. 

15 Noordam, 1996,496-497. 

16 Geheime Notulen Raad, 2-4-1856. 

17 Jaarverslag, 1856; Schmitz, 1986. 

18 Het drietal bestond uit Van Beek, Scheerenberg en Van Bel, zie Schmitz, 1986, 39. De enige als liberaal beschreven Amersfoortse 

politicus mr.L.Zegers Veeckens zat op dat moment niet in de raad, volgens Schmitz, 1986, 37. Van den Bergh en Herschel waren 

weinig actief, zie Schmitz, 1986. 42; zij misten echter niet de vergadering waarop het grote debat over de verordening plaatsvond. 

19 DP, Burgemeester en Wethouders van Amersfoort (hierna: B en W) aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (hierna: GSU), 4-4-

1856: betreft toezending Verordening; GSU aan B en W, 22-4-1856. Notulen Raad, 5-5-1856. DP, GSU aan B en W, 19-8-1856. 

Notulen Raad, 4-9-1856. Geheime Notulen Raad, 29-9-1856. DP, Rapport van de commissie tot herziening van de verordeningen 

tegen wier overtreding straf is bedreigd; B en W aan GSU, I -10-1856; GSU aan B en W, I I -1 I -1856. 

20 Notulen Raad, 17-1 I -1856. DP, B en W aan GSU, 19-1 i -1 856; GSU aan B en W, 29-1 I -1856; B en W aan GSU, 12-12-1856 (toe

zending van de gedrukte verordening). 
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21 Notulen Raad, 9 en 16-12-1856. 

22 In het Jaarverslag, 1870 klaagde de keuringsarts Morren over het ontbreken van een ziekenhuis, maar in het Jaarverslag, I 876 stel

de hij tevreden vast dat het St.-Elisabeth-ziekenhuis aan zijn doel beantwoordde. 
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26 DP, A.G. Hertzberg aan B en W, 2-10-1866; besluit van B en W, 8-10-1866. Het betrof de toestemming voor het houden van een 

bordeel in het pand Lievevrouwenkerkhof wijk F nr. 120. 

27 DP, CP aan B en W, 18-1-1867. 
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30 't Hart, 1993, 154-155; Sterk, 1983, 99-101, waar de kaartjes deze concentratie duidelijk aangeven. 

31 Een dergelijke kleinschalige prostitutie kwam toen elders, bijvoorbeeld in Leiden, ook veel voor, zie Noordam, I 992, I 59, 166-168. 

32 DP, CP aan B en W 18-1-1867. 

33 Stemvers, 1985, 68-72; Otgaar en Van Schaik, 1992, 80-105. 

34 Otgaar en Van Schaik, 1991; Kam, 1983,41-42. 

35 DP, Vrouw Troost aan B en W, 17-12-1856; C.C.M. Wiggenraad aan B en W, 20-2-1861. 

36 DP, P.Driessen aan B en W, 3 I -10-1850. 

37 Kam, 1983, 192-193 geeft informatie over Wortmann. 
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39 DP, Wortmann aan B en W, I 2-1-1881 ; CP aan B en W, 18-1-1881; B en W aan Wortmann, 24-1-1881. 

40 Kam, 1983, 193. 
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en kantonrechter te Groningen, zie Persoonlijkheden, 1937, 1289; Charité, 1979,525. 

51 Notulen Raad, 20-12-1881. DP, Brief van CV. Gerritsen aan Raad, 22-10-1881. Het Maandblad 4, 1881 -2, 24. De toelichting van 

Gerritsen ontbreekt in het DP; aan zijn brochure had Aletta Jacobs meegewerkt, zie Jacobs, 1978, 200, 207. 

52 Notulen Raad, 10-1 -1882; AC extra uitgave, I I -1 -1882; Het Maandblad, 4 ( 1881 -2) 35-37. 
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54 Notulen Raad, 19-10-1882, 25-10-1883. 

55 Notulen Raad, 23-10-1884. 
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maar Het Maandblad, 7 (1884-5) 33-36 geeft er citaten uit. 

58 Het Maandblad, 7 ( 1884-5) 30-31. 
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het verslag van de raadsvergadering wordt geen melding gemaakt van het feit dat Gerritsen een gewijzigd ontwerp had ingediend. 
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verhandelde in de zittingen van de gemeenteraad 1884-195 I. 

67 Ook Het Maandblad publiceerde dit verslag, zie Het Maandblad, 7 ( 1884-5) 46-47, 49-56. 
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zoals hierna nog ter sprake zal komen. Zie Enk, Van, I. 
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82 Bakker, 1983, 26-27. Het garnizoen werd in 1890-91 uitgebreid tot ca. 2800 man, dat wil zeggen 30% van de mannelijke bevolking. 
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(oud-katholiek). 

84 DP, Bewoners Kampstraat onder leiding van D. Gerritsen aan B en W, 23-2-1891; Bewoners Soesterstraatweg aan B en W, 1-4-

1891. 

85 Het Maandblad, 13 (1891) 19-22, 26-7 (verkort overgenomen uit de Geneeskundige Courant). Zie voor de 'bekering' van deze arts; 
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86 DP, Hoofdbestuur NVP aan de Raad, 24/25-3-1892. Notulen Raad, 3-5-1892. 

87 Bossenbroek, 1992,214-220. 

88 DP, Afd. Amersfoort van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging aan Raad, I I -1 -1893. 

89 Dekker, 1989; Thijssen, 1995; Koenders, 1996. 

90 DP, Advies Commissie ad hoc, 6-2-1893. Notulen Raad, 8-2-1893. 
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97 Volgens H. Stap in De Middernachtzendeling, overgenomen in Het Maandblad, 15 (1893) 67-8. Hij was van mening dat het optreden 
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98 DP, Bewoners Kampstraat aan B en W, 5-5-1893. 
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9-1894; Morren aan B en W, I -10-1894. Notulen Raad, 24-10-1894. DP, B en W aan Morren, 25-10-1894. 
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