
Tsch.Gesch.Gnk.Natuurw.Wisk.Techn., 4 (1981) 1 

F.A. Stemvers 

GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING 1850-1880 

Een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van de 
volksgezondheid van de laatste jaren is de toenemend incidentie van 
geslachtsziekten. Niet alleen worden er steeds meer besmettingen gesigna-
leerd met de traditionele aandoeningen, gonorrhoe en syfilis, maar ook is 
van een aantal andere kwalen vastgesteld, dat zij via het geslachtsverkeer 
kunnen worden overgedragen. Tot deze "nieuwe" sexueel overdraagbare 
aandoeningen (SOA) behoren o.a. hepatitis-B en non-specifieke urethritis. 
Het komende artikel houdt zich uitsluitend bezig met de twee eerstgenoem-
de ziektes, gonorrhoe en syfilis. 
Vooral wat de gonorrhoe aangaat bestaat er aanleiding tot ernstige bezorgd-
heid. De stijging van de incidentie is alarmerend en beperkt zich niet tot 
bepaalde delen van de wereld.' Hoewel Nederland in deze niet tot de 
koplopers behoort, bestaat er, gezien de omvang van het internationale 
verkeer, weinig aanleiding te geioven dat de problemen aan onze deur 
voorbij zulien gaan. In 1976 werd hier te lande voor het eerst een 
meldingsplicht ingevoerd voor gevallen van SOA en sedertdien is het aantal 
bij het Ministerie van Volksgezondheid gerapporteerde gevallen consequent 
gestegen. Werden in 1976 nog 691 gevallen van primaire en secundaire syfilis 
en 7336 gevallen van gonorrhoe gemeld, in 1979 waren deze getallen 1196 
respectievelijk 11051.̂  Gedeeltelijk zou men deze stijging kunnen toeschrij-
ven aan een verbeterde rapportage, maar de ervaring en ook enige onder-
zoeken wijzen uit, dat ieder officiele rapportage slechts een topje van de 
ijsberg onthult.' Het werkelijke aantal besmettingen kan men nauwelijks 
verantwoord schatten. 
Een ander, waarschijnlijk ernstiger probleem dan de toenemende incidentie 

1. R.R. Willcox. "A world wide view of venereal diseases", Bn7../. Venereal Diseases Si 
(1972). p. 163-176, m.n. p. 165. 

2. Bulletin Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) 1 (1979-1980) 3, s.p. 
3. Zie noot 1. 
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is het optreden van resistente ziekteverwekkers. Dit probleem doet zich in twee 
vormen voor. Ten eerste is dat een verhoogde passieve resistentie. In 1943, 
bij de invoering van de penicilline als therapeuticum, gebruikte men 160.000 
eenheden penicilline-G voor de succesvolle behandeling van gonorrhoe. 
Medio 1970 was de benodigde hoeveelheid gestegen tot 4.800.000 eenheden 
(i.e. 30x zo veel), maar sindsdien is er geen noemenswaardige toename in het 
aantal benodigde eenheden meer geconstateerd. Deze vorm van resistentie 
lijkt zijn plafond dus te hebben bereikt.'' 
Ten tweede wordt sedert vijf jaar overal op de wereld het optreden van actief 
resistente gonococcenstammen gesignaleerd. Deze penicillinase produce-
rende gonococcenstammen (PPGS) zijn vermoedelijk ontstaan op de Phi-
lippijnen en in West Afrika als gevolg van de gewoonte van sommige 
prostituees dagelijks kleine hoeveelheden penicilline in te nemen, te klein om 
de gonococcen allemaal te vernietigen. Als gevolg daarvan ontstonden 
mutaties, die het vermogen bezitten om een enzym te produceren (B-
lactamase), dat penicilline en andere antibiotica aanvalt en vernietigt.* Deze 
PPGS zijn zowel in Nederland als in alle ons omringende landen gesigna
leerd. In het tweede kwartaal van 1979 was er bij 100 van de 2500 gemelde 
gonorrhoische besmettingsgevallen sprake van infectie met PPGS.* 

De geslachtsziektenbestrijding in de negentiende eeuw 

Het lijkt niet te speculatief te veronderstellen, dat de geslachtsziektenbestrij
ding zich in de toekomst meer zal moeten richten op preventie, dan op 
bestrijding langs de weg van een therapie. Voegt men hieraan toe de 
wetenschap, dat PPGS meest door prostituees worden verspreid,' dan ligt 
het voor de hand de blik te richten op een episode uit de geschiedenis van de 
gezondheidszorg, waarin men trachtte de geslachtsziekten te beteugelen 
door de prostituees aan medische controle te onderwerpen. 
In deze periode. de tweede helft van de vorige eeuw nam men voetstoots aan, 
dat bestrijding van geslachtsziekten synoniem was aan het gezond houden 
van de prostituees. Men geloofde tevens dat de prostituee als maatschappe-
lijk kwaad onuitroeibaar was. Maatregelen als het verbieden van de 
prostitutie konden met het oog op de geslachtsziektenbestrijding alleen een 
averechtse uitwerking hebben, aangezien een heimelijke prostitutie veel 

4. William McCormack, "Treatment of gonorrhoea - is penicillin passe?" New Engl. J. 
Med 297 (1977), p. 934-936. 

5. McCormack. "Treatment of gonorrhoea"; W.A. Ashford, R.G. Golash and V.G. 
Henning. "Penicillinase-producing Neisseria gonorrhoea". The Lancet (1976) II, p. 657-658. 

6. E. Stolz, "Penicillinase-producerende gonococcenstammen; een probleem in Neder
land?". 5«//«m 50/4 2(1980-1981). in druk. 

7. Idem noot 6. 
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moeilijker te traceren zou zijn dan een openbare.* Men liet het oog vallen op 
een samenhangend stelsel van regels, een reglement, dat enerzijds aanstoot-
gevende uitwassen van de prostitutie moest tegengaan en anderzijds moest 
voorzien in een regelmatige geneeskundige controle van prostituees. Men 
volgde hier het voorbeeld van Frankrijk, dat een dergelijke maatregel al veel 
eerder had ingevoerd, maar waar men er, curieus genoeg, eigenlijk niets dan 
slechte ervaringen mee had opgedaan. De Parijse zedenpolitie had zich een 
twintig- tot dertigtal jaren tevoren gemanifesteerd als een bolwerk van 
corruptie en terreur, die bij haar razzias (de zgn. "rafle", de bezem van het 
trottoir) zonder onderscheid iedere niet gechaperonneerde vrouw oppikte. 
Kennelijk stelde men zich voor, dat zoiets hier te lande niet kon gebeuren en in-
derdaad heeft de reglementering van de prostitutie hier nooit aanleiding gege-
ven tot corruptie op grote schaal. 
Nederland had zijn eerste kennismaking met de reglementering aan de 
Fransen te danken gehad. Na de annexatie van de Nederlanden door 
Napoleon in 1810 werden de Franse wetten ook hier van toepassing en 
daartoe behoorde de verplichting voor prostituees zich te laten registreren 
en regelmatig geneeskundig te laten onderzoeken. In december 1813 verviel 
de maatregel door het vertrek van de Fransen, maar toch bleefde gewoonte 
in zwang prostituees te registreren en aan beperkingen van bewegingsvrij-
heid te onderwerpen.' 
De eerste stad waar men er opnieuw officieel toe overging een reglement op 
de prostitutie in te voeren was Den Haag, waar men in 1825 besloot, dat het 
aantal venerischen onder de "mindere bevolking" zo hoog lag (ca. 90%), dat 
ingrijpen geboden was.'" Dit reglement trad in 1827 in werking en kreeg in 
de erop volgende decennia o.a. navolging in Den Helder (1828). Alkmaar 
(1828) en Haarlem (1839)." Deze reglementen waren echter nog betrekkelijk 
eenvoudig en verleende weinig bevoegdheden aan de uitvoerende autoritei-
ten. 
In 1856 vaardigden negen gemeenten een verordening "regelende het 
Gezondheids- en Politietoezicht op de openlijke huizen van ontucht en de 
publieke vrouwen" uit, of wijzigden reeds bestaande verordeningen dusda-
nig. dat zij meer in overeenstemming kwamen met de eisen van adequate 

8. Julius Kiihn, Die Prostitution im neunzehnten Jahrhundert vom sanitatspolizeitichen 
Standpunktaus betrachtet oder die Prophylaxisder Syphilis. Vorlesungen (Leipzig; Verlag Ed. 
Wartig, 1871), p. 29. 

9. P. J. van Slobbe, Bijdrage tot de geschiedenis en bestrijding der prostitutie te Amsterdam 
(Amsterdam; Scheltema&Holkema, 1937), p. 38-43. 

10. W. Moll, Een eeuw ziekenhuisgeschiedenis. Het Haagsche Gemeeme-Ziekenhuis 1823-
1923 (Gravenhage; Mouton. 1925). p, 21. 

11. Overzicht van gemeente-verordeningen enpolitie-voorschriften in Nederland, betreffen-
de de publieke vrouwen en huizen van ontucht ('s Gravenhage; W.A. Beschoor, 1878). 
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medische controle. Binnen vijf jaar volgden nog twaalf andere gemeenten dit 
voorbeeld. Deze plotselinge uitschieter was onder meer een gevolg van de 
bepalingen van de eerste Gemeentewet, die tot stand gekomen was na het 
instellen van de parlementaire democratic. De wet, van kracht geworden op 
29 juni 1851,'"' bepaalde onder meer dat de gemeenten hun verordeningen-
pakket binnen vijf jaar na dato in overeenstemming moesten hebben 
gebracht met het in de wet voorgeschrevene. Artikel 205 legde op de 
gemeenteraad de verplichting verordeningen op te stellen in het belang van 
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, terwiji het toezicht op de 
naleving hiervan werd opgedragen aan het bestuur, het college van B&W. 
Art. 188 stelde bovendien: "De politic over de openlijke huizen van ontucht 
behoort aan den burgemeester"." Over de concrete invulling van dit 
toezicht liet de wet zich niet uit: de gemeenten hadden een grote vrijheid dit 
zelf te bepalen. Ook toen werd echter de verantwoordelijkheid voor het 
nemen van maatregelen met financiele gevolgen voortdurend tussen ge-
meente, provincie en rijk been en weer gekaatst. Dientengevolge bleven 
zaken, die niet evident de gemeenteverantwoordelijkheden of -belangen 
raakten, tot veler ergernis vaak jarenlang ongeregeld. Op medisch gebied 
behoorde het aankaarten van wenselijke maatregelen tot de taken van de 
plaatselijke en provinciale commissies van geneeskundig toevoorzicht. Deze 
collega's bezaten geen wetgevende of uitvoerende bevoegdheden en konden 
hun doeleinden uitsluitend door lobbyen bij de autoriteiten proberen te 
verwezenlijken.''' 

Over het algemeen waren de commissies wel geporteerd van geneeskundig 
toezicht op de prostitutie, maar verordeningen dienaangaande kwamen 
doorgaans slechts daar tot stand, waar de druk op de gemeente van meer 
dan een kant kwam. Dit was het geval in de garnizoenssteden, waar ook de 
militaire autoriteiten op maatregelen aandrongen. Jaarlijks werd gemiddeld 
1 op de 8 a 9 militairen door een venerische aandoening voor zekere tijd 
uitgeschakeld" en daarmee kwamen geslachtsziekten in de jaarlijkse ziekte-
rapportage op de tweede plaats achter de grote categoric "koortsigen".'* 

12. Staatsblad I85hm.%5. 
13. G.M. KoenU. De openbare en geheime prostitutie in Nederland {Amiterdam: F.Giinst, 

1863). 
14. A. Querido, Een eeuw staatsloezicht op de volksgezondheid(\ Gravenhage; Staatsuit-

geverij. 1965), p. 23. 
15. G.J.D. Mounier. Onderzoek naar de beteekenis van de Statistiek der venerische en 

syphilitische ziekten bij de landmacht in het koninkrijk der Nederlanden. terbeoordeelingvande 
werking der plaatselijke verordeningen tot bestrijding dier ziekten door reglementering der 
prostitutie Vs Gravenhage; .A. Beschoor. 1889); A'erf. T.Geneesk. 3(1859),p. 17-26; 7 (1863), 
p. 398; 8 (1864), p. 209: 9(1865)1, p. 241; 10 (1866) I. p. 161-166; l l (1867) l .p , 177-182:12 
(1868)1,p. 161-167; 13(1869)1,p. 177-186; 14(1870)1,p.251-252; 15(1871),p. 390-392en 16 
(1872)1. p. 230-233. 

16. Idem noot 15. 
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Het verlies van mandagen en financien als gevolg van geslachtsziekten was 
derhalve niet onaanzienlijk. Daardoor was ook de staat geinteresseerd: 
soldaten en zeelieden waren traditioneel belangrijke groepen voor haar. Zelf 
wilde zij echter niet ingrijpen, om redenen die hierna nog aan de orde 
komen. 
De druk op de gemeentebesturen van garnizoenssteden kwam zodoende 
van drie kanten: de geneeskundige commissies, de militaire autoriteiten en 
de staat. De wijze waar op de gemeentebesturen tenslotte door de knieen 
gingen kenmerkt het onbehagen, dat hen bij de omgang met deze materie 
bekroop: de reglementen werden meestal in besloten raadsvergaderingen 
aangenomen." In die tijd was de beladenheid van het onderwerp nog een 
stuk groter dan nu, aangezien het oplopen van een geslachtsziekte door
gaans vereenzelvigd werd met schuld en straf Dit element zou naderhand bij 
de beoordeling van de reglementen nog een belangrijke rol gaan spelen. In 
1856 hadden de anti-reglementaristen zich echter nog niet gebundeld tot een 
pressure-group,"* zodat de reglementering nog zonder al te veel maatschap-
pelijke weerstand zijn beslag kreeg. 

Opzet en inhoud van de Reglementen 

Zoals gezegd mikten de meeste reglementen op tweeerlei doel, namelijk het 
elimineren van zieke prostituees en het kortwieken van de prostitutie als 
zedenkwetsend bedrijf. Een kleine minderheid sprak in het geheel niet van 
geneeskundige maatregelen, maar stelde alleen enkele regels voor het 
houden van bordelen. Zo vaardigde de kleine Friese gemeente Ylst bliksem-
snel een uit vijf artikelen bestaand reglement uit, nadat zich daar een gezin 
gevestigd had dat zich bleek te prostitueren." Het "reglement" van Kampen 
bestond uit slechts een artikel.^" De voor ons interessante reglementen 
vertoonden onderling vaak sterke gelijkenissen, omdat bij de meeste het 
reglement van Den Haag van 1856 model had gestaan. Tenslotte vaardigden 
34 gemeenten een reglement met geneeskundige bepalingen uit.^' Rotterdam 
en Utrecht kenden geen reglement, maar wel een vorm van geneeskundig toe-

17. W.H, de Savornin Lohman, De verhouding van de staat tot de prostitutie (Groningen; 
J.B. Wolters, 1881), p. 5. 

18. Zie hierna onder "Fthische problemen" 
19. Boek of register v. plaatsel. verord., reglem. en tnstructien binnen de gem. IJlsl, dl. VI 

(1863-1880), p. 27. 
20. Algemeene verordening van policie voor de Gemeente Kampen (Kampen: K. van Hulst, 

1864), p. 30. art. 102. 
21. Tenslotte vaardigden de volgende gemeenten een reglement uit; Alkmaar (1856), 

Amersfoort (1856), Arnhem (1860), Assen (1860), Bergen op Zoom (1856), Den Bosch 
(1856), Breda (1865), Brielle (1861), Culemborg (1856), Delft (1856), Deventer (1869), 
Dordrecht (1877), Goes (1867), Gorinchem (1860), Gouda(l876), 's Gravenhage (1856), 
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zicht. Amsterdam bezat geen van beide, zoals door anderen is aangegeven.^^ 
In de steden die wel een reglement bezaten beoogde men ongeveer de 
volgende vaste procedure in het leven te roepen^^: Vrouwen die het beroep 
van prostituee wilden uitoefenen (gewoonlijk publieke vrouwen genoemd) 
moesten zich op het politiebureau laten inschrijven. Vrouwen van wie 
geconstateerd of vermoed werd, dat zij zich aan prostitutie overgaven, 
werden ambtshalve geregistreerd en werden voorgeleid aan de commissaris 
van politie om gehoord te worden. Deze besliste dan over hun inschrijving. 
Geregistreerde vrouwen werden aan een geneeskundig onderzoek onder-
worpen en ontvingen, indien gezond bevonden, een boekje waarin werd 
aangetekend hun naam, voornamen, leeftijd, geboorte- en woonplaats, hun 
beroep (!) en de wijze waarop zij hun bedrijf uitoefenden, d.w.z. in een 
bordeel of niet. Een prostituee was verplicht om het boekje desgevraagd ter 
inzage af te geven aan politieambtenaren, bordeelhoud(st)ers bij wie zij 
verbleven en aan klanten. De bordeelhouder was zijnerzijds gehouden geen 
zieke vrouwen in zijn etablissement toe te laten. Ook moest hij de politie op 
de hoogte houden van de bezetting van het bordeel en van de mutaties 
daarin. Ook ligging en uiterlijk van de bordelen waren aan voorschriften 
gebonden: niet in de omgeving van kerken, openbare gebouwen of scholen en 
liefst ook niet in respectabele buurten. Verliet een vrouw 'het Leven', 
huwde of overleed zij, dan werd haar inschrijving op het register onleesbaar 
gemaakt. 

Bovenstaande bepalingen waren alle goeddeels al voor 1856 van kracht 
geweest. Het geneeskundige hoofdstuk bevatte echter enige nieuwe elemen-
ten, die een stringenter toezicht op de prostituees en het onschadelijk maken 
van alle ziekten onder hen moesten bevorderen. Enige zaken die voorheen 
niet of nauwelijks regereld waren, werden nu expliciet vermeld, met 
strafmaten en al. 
Om te beginnen werd de prostituees voorgeschreven hoe vaak en waar zij 
moesten verschijnen voor het periodieke geneeskundig onderzoek (de 
visitatie). Meestal vond dit een maal per week plaats, bij niet verschijnen 
waren de vrouwen strafbaar. Zij moesten zich daartoe begeven naar een 
daarvoor aangewezen lokaal, tenzij zij hun beroep in een bordeel uitoefen
den. Dan kon het onderzoek ook aan huis plaats vinden, zij het tegen 
betaling; anders was het onderzoek kosteloos. 
Het onderzoek werd verricht door een van gemeentewege aangestelde 
geneeskundige visiteur, die het recht bezat ook buiten de vastgestelde tijden 

Groningen (1861), Haarlem (1861), Harderwijk (1873), Harlingen (1875), Den Helder 
(1856), Hellevoetsluis (1863), Hoorn (1861), Leeu warden (1876), Leiden (1873), Maastricht 
(1858), Middelburg(1857), Nijmegen( 1856), Veere(1861).Venlo(1864),Vlissingen( 1857), 
Zutphen (1872) en Zwolle (1861). 

22. Zie hiervoor F.J. van Slobbe, Bijdrage tot de geschiedenis, p. 37-39. 
23. Zie I Overzicht van gemeente-verordeningen, p. \-^. 
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visitaties uit te voeren. Bevond hij een vrouw ziek, dan nam hij haar boekje 
in, waarschuwde de politie en liet haar overbrengen naar een ziekeninrich-
ting. In sommige steden kon hij dit ook doen met de vrouwen van wie hij 
alleen maar vermoedde, dat zij ziek waren. Gedurende de tijd dat de 
vrouwen ter behandeling of observatie opgenomen waren, mochten zij de 
ziekeninrichting niet verlaten. Pas als zij een schriftelijke verklaring van de 
geneeskundige ontvangen hadden, mochten zij zich naar buiten begeven en 
hun oude metier weer opvatten. Was een vrouw zo ernstig ziek, dat zij 
waarschijnlijk een blijvende bedreiging voor de openbare gezondheid zou 
vormen, dan kon de burgemeester haar op voordracht van de geneeskundige 
de uitoefening van haar beroep voorgoed ontzeggen. De straffen op 
overt reding van de verschillende daarvoor in aanmerking komende artikelen 
waren onder meer de volgende: het uitlenen door een publieke vrouw van 
haar boekje werd bestraft met een boete van / 1,-; het zich niet doen 
inschrijven met /3 , - boete, evenals het niet verschijnen voor het geneeskun
dig onderzoek; weigering zich te laten opnemen kon een boete van/5 , - tot 
/15,- tot gevolg hebben, met of zonder gevangenisstraf van drie dagen; het 
houden van een bordeel zonder vergunning leverde de hoogste straf op: 
/25 , - boete en drie dagen gevangenisstraf. 

Samengevat kunnen we zeggen, dat de reglementen in de eerste plaats 
probeerden tot registratie en controle te komen van de deelnemers aan het 
prostitutiebedrijf en van de plaatsen, waar zij dat bedrijf uitoefenden. Zo 
hoopte men dan tevens de voorwaarde te scheppen voor een alomvattend 
medisch toezicht op prostituees en een snelle opsporing van zieken. Door 
het vasthouden van de zieke prostituees in een ziekeninrichting kon men de 
maatschappij en henzelf tegen hun schadelijke activiteit beschermen. 

De reglementering in de praktijk 

In de praktijk bleken de reglementen niet het resultaat te hebben dat men 
zich er van had voorgesteid. Daalden de incidentiecijfers in de gemeenten 
met een reglement, dan deden ze dat elders ook. Het geneeskundig toezicht 
kon de epidemiologische tendens niet ingrijpend beinvloeden. De epidemio
logic van de syfilis heeft zich in de loop van de geschiedenis altijd 
gekenmerkt door pieken en dalen. Tijdens de grote epidemic eind 15e, begin 
16e eeuw, de eerste keer dat het optreden van syfilis in extenso beschreven is, 
greep de ziekte bliksemsnel om zich heen en verliep in vele gevallen binnen 
enkele weken dodelijk.^'' Na die tijd heeft de syfilis zich nooit meer op een 

24. J.W. van der Valk. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der syphilis in ons land 
(Amsterdam: Scheltema&Holkema, 1910),p. 11 en 23-24; S. Mendes da Costa, Z-ferfcoeA-rff/-
venerische ziekten {V\aar\em: F. Bohn, 1914). p. 9. 
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dergelijke verwoestende wijze gemanifesteerd, maar zij bleef de kop opste-
ken en regelmatig verontrusting zaaien." Ook de vorige eeuw kende enige 
relatieve hoogte- en dieptepunten. Tussen 1850 en 1860 was het aantal 
jaarlijkse besmettingen onder het defensiepersoneel tamelijk gelijkmatig, zij 
het aan de hoge kant. Na 1861 ontstond er een stijging, die zijn pick bereikte 
in 1864. Daarna zakken de cijfers gestaag, met uitzondering van het 
oorlogsjaar 1870, om tenslotte rond 1880 op een dieptepunt aan te landen." 
Daarna vond er weer een stijging plaats, die culmineerde in een pick rond 
het midden van de jaren negentig. Vergelijkt men de cijfers van garnizoens
steden met en zonder reglement met elkaar, dan ziet men nauwelijks enig 
verschil in het epidemiologisch verloop. De gemiddelde cijfers van de 
ongereglementeerde steden lagen doorgaans wel hoger, maar dat kwam 
doordat deze categoric Amsterdam in de gelederen had, traditioneel een stad 
met hoge besmettingscijfers. Als het medisch toezicht werkelijk veel had 
uitgehaald, dan had het verschil groter moeten zijn. Afgaande op het 
beschikbare cijfermateriaal lijkt de reglementering dus weinig succes te 
hebben gehad. Men mag aan de gebruikte cijfers echter niet al te veel waarde 
hechten: in de wijze waarop zij tot stand gekomen zijn schuilen ongetwijfeld 
veel onnauwkeurigheden en bovendien geven zij uitsluitend een beeld van 
het aantal behandelde venerischen en niet van het aantal nieuwe besmettin
gen.^' Om inzicht in het functioneren van de reglementen te krijgen kan men 
zich beter wenden tot de problemen, waarmee zij te maken kregen. 

1. De praktische problemen 

Door de vaagheid van het begrip prostitutie werden eigenlijk alleen 
vrouwen, die in bordelen woonachtig waren, zonder meer ingeschreven. 
Ook habitude prostituees, die mannen bij zich aan huis ontvingen waren 
nog vrij eenvoudig te traceren, maar anders lag dat bij diegenen, die zich 
onregelmatig of alleen bij gelegenheid prostitueerden. In kleinere plaatsen 
waren deze vrouwen meestal wel bekend, maar in steden als Den Haag en 
Rotterdam konden prostituees zonder al te veel problemen in de anonimiteit 
blijven. Hoe dan ook, de beoordeling van de status van een vrouw was een 
knelpunt, waarin door de reglementen geen uitsluitsel werd verschaft. De 
formulering die men in de reglementen het meest kan aantreffen luidt als 
volgt: "Alle vrouwen, die, hetzij op zich zelve, hetzij gezamenlijk met 
anderen, hetzij in het openbaar, hetzij in eigene woning of in die van 

25. Erwin H. Ackerknecht, Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten 
(Stuttgart; Enke Verlag, 1963), p. 106-115; Charles Clayton Dennie,/4 history of syphilis 
(Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, 1962), p. 61-63. 

26. Bewerking materiaal genoemd in noot 15. 
27. J.L. Chanfleury van IJsselstein.boekbespr. van G.J.D. Mounier, "Onderzoek",A'erf. 

r. Geneesk. Nwe Serie 26 (1890) I, p. 76-79. 
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anderen, daartoe al of niet met name bestemd, van de prostitutie haar 
daaraan overgeven, zijn publieke vrouwen".^' De plechtstatige taal kan erde 
aandacht toch niet van afleiden, dat het enige wat gezegd wordt is, dat 
prostituees publieke vrouwen zijn. 
Het is niet meer na te gaan, in hoeverre de registratie het gehele verschijnsel 
prostitutie omvatte: van de clandestiene prostitutie wist men uiteraard alleen 
dat zij bestond, maar niet hoe omvangrijk zij was. In de grote steden was zij 
niet onaanzienlijk. In Den Haag b.v. waren in 1856 100 vrouwen ingeschre
ven, maar het werkelijke aantal prostituees werd geschat op zo'n 300.^' In 
Rotterdam waren in 1856 362 publieke vrouwen ingeschreven, maar boven
dien hield de politie nog eens 201 clandestiene prostituees aan.'° Op basis 
van deze cijfers kan men de verhouding tussen legale en illegale prostitutie 
op minstens fifty-fifty stellen; waarschijnlijk was echter de clandestiene 
prostitutie het omvangrijkst. De reglementering kon aan deze situatie weinig 
veranderen, integendeel zelfs: door haar bepalingen moedigde zij de prosti
tuees geens7ins aan zich te laten inschrijven. 

2. Juridische problemen 

Het toezicht op de prostitutie was geregeld door de gemeentelijke overheid, 
hetgeen betekende dat de verordeningen slechts een relatief gewicht hadden. 
De staat leek zijn vingers niet te willen branden aan de prostitutie en 
beperkte zich tot het inzamelen van gegevens en het horen van meningen. 
Waagde men zich op dit punt aan centrale wetgeving, dan werd de staat 
moreel en financieel verantwoordelijk voor de reglementering. Men zou dan 
voor de taak staan een grote landelijke organisatie te stichten, en zou ten 
behoeve van de geslachtsziektenbestrijding ingrijpen, waar men andere 
moreel minder beladen epidemische ziektes als pokken, cholera en typhus 
ongemoeid had gelaten. Een principiele toetsing aan andere wetten zou de 
reglementering in het parlement ook veel eerder ten deel vallen dan in een 
gemeenteraad, wat de politieke haalbaarheid van een wet op de geslachts
ziektenbestrijding, c.q. de prostitutie, gering maakte. De staat liet daarom de 
hele regeling aan de gemeenten over en spoorde alleen de garnizoenssteden 
aan de kwestie via een aantal verordeningen aan te pakken. Daardoor kwam 
de reglementering juridisch in een benarde positie te verkeren. Nu parlement 
en regering zich van principiele stellingname onthielden, kwam de beoor
deling en wettelijke toetsing van de in de reglementen opgenomen bepalin
gen in andere handen te liggen, en wel vooral in die van de rechtspraak. 

28. In Alkmaar, Deventer. Dordrecht, Gouda, Den Haag. Groningen, Haarlem, 
Harlingen, Den Helder, Hellevoetsluis, Hoorn, Venlo, Woerden, Zutphen en Zwolle, 

29. A.J.B. Parent-Duchatelet {ed.),DelaprostitutiondanslavilledeParis{PaTis:Bai\\'\eTe 
etfils, 1857)vol. 2 ,p. 832. 

30. Parent-Duchatelet, De la prostitution, p. 834. 
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Het punt waarop de reglementering in confrontatie met de wet het 
kwetsbaarst was, was de bevoegdheid die de gemeentelijke overheid zichzelf 
verleende om personen ongeacht hun goedvinden als prostituee in te 
schrijven en op grond van die status te dwingen tot het ondergaan van 
allerlei vernederende routines. Prompt na de inwerkingtreding van de 
reglementen van 1856 werden dan ook de eerste processen rond hun 
legitimiteit gevoerd. Het eerste speelde in 1857 te Den Haag.'' 
Een vrouw die ambtshalve, dus niet op eigen aangifte, was ingeschreven en 
naar het ziekenhuis overgebracht, eiste onmiddellijk invrijheidstelling en 
schadevergoeding van de gemeente Den Haag op grond van art. 151 van de 
grondwet, dat stelde "dat buiten gevallen in de wet bepaald, niemand in 
hechtenis mag worden genomen dan op bevel van den regter." De arrondis-
sementsrechtbank, waarvoor de zaak diende, verklaarde de eis echter niet 
ontvankelijk, onder meer op grond van de opmerkelijke redeneringdat "eene 
gemeente ... een zedelijk ligchaam (is), waarvan wel verordeningen en 
besluiten uitgaan, doch hetwelk uit den aard der zaak geene persoonlijke 
daden kan verrigten en dan ook geene inhechtenisneming kan bewerkstelli-
gen of laten bewerkstelligen ..." De vraag of het dan wel gerechtigd was om 
iemand tegen haar wil vast te houden en wie daar dan wel de verantwoorde
lijkheid voor droeg werd in het midden gelaten. Dat ontging waamemers 
niet en het Weekblad van het Regt opperde, dat de staat nu voor eens en 
altijd het prostitutievraagstuk moest regelen." 

Dat deed de staat echter niet, zodat men moeilijkheden bleef ontmoeten. In 
hetzelfde jaar werd, wederom in Den Haag, de verplichte inschrijving op de 
korrel genomen. De waarnemend kantonrechter had een vrouw vrijgespro-
ken van de beschuldiging zich aan prostitutie te hebben schuldig gemaakt. 
De officier van justitie ging hiervan in beroep bij de arrondissementsrecht-
bank omdat hij meende, dat de kantonrechter daarover niet te oordelen had, 
maar zich uitsluitend diende uit te spreken overde vraag of de vrouw zich na 
een oproep van de commissaris van politie op het bureau gemeld had. Daar 
had men vervolgens wel kunnen uitmaken of zij al of geen prostituee was." 
In 1863 oordeelde de Zwolse kantonrechter dat van een zekere P. Tardy, 
mutsenwaster, niet bewezen was dat zij zich als prostituee gedroeg, redenen 
waarom hij haar vrijsprak van de aanklacht zestien maal nagelaten te 
hebben zich aan het geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Dit vonnis 
werd door de arrondissementsrechtbank te Zwolle vernietigd en omgezet in 
een veroordeling tot zes geldboetes van ieder / 6,-. Hiertegen ging zij in 
cassatie bij de Hoge Raad, waar de advokaat-generaal bij de behandeling 
met enige wrevel constateerde, dat de kantonrechter de rechtsvraag in de 

31. Ned T. Geneesk. 1 (1857), p. 271. 
32. Ned T. Geneesk. 1 (1857), p. 288. 
33. Ned T. Geneesk. I (1857), p. 618. 
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beoordeling had ge'introduceerd, waar hij deze beter had kunnen vermijden: 
"Nu moge men verschillen omtrent de vraag: of hier al dan niet eene te ruime 
magt aan het plaatselijk bestuur zij toegekend, of alzoo in de gevolgen vrees 
voor min of meer arbitraire handelingen zou kunnen ontstaan; men mag 
daarom niet, op grond van het mogelijk onbillijke, hetgeen in de verorde
ning (het reglement F.S.) zou kunnen gelegen zijn, de beslissing aan het 
administratief gezag onttrekken en bij de regterlijke magt overbrengen, men 
zou alzoo de innerlijke waarde beoordeelen, weike beoordeling elder te huis 
hoort."'^ Waar elders zegt de spreker er niet bii. 
Deze voorbeelden geven de indruk, dat het openbaar ministerie de regle
mentering met welwillendheid tegemoet trad en bereid was hete hangijzers te 
omzeilen. Een enkele rechter wilde echter nog wel eens dwars gaan liggen, 
zodat men nooit al te zeker van zijn zaak kon worden en de reglementering 
met terughoudendheid moest blijven uitvoeren. 

3. De eisen van de reglementering aan de geneeskunde 

Het geloof in de mogelijke effectiviteit van geslachtsziektenbestrijding via 
reglementering van de prostitutie was natuurlijk in hoge mate afhankelijk 
van het vertrouwen in de geneeskunde. Om te beginnen moest men geioven 
dat syfilis geneeslijk was. Aan dit geloof ontbrak het niet: vele medici 
dachten inderdaad waar te nemen, dat op hun kwikkuren, joodkalibehande-
lingen en zelfs syfilisatiekuren" genezing volgde. Men"kende nog geen 
Wassermanreactie om deze waameming te weerleggen, zodat men alleen op 
de schijnbare gezondheidstoestand van de patient af kon gaan. De Engels-
man Whitehead vertelt over een "Secundaire syphilis, die twaalf jaar 
geduurd had":'* een vrouw had gedurende haar huwelijk dertien kinderen 
gebaard, die alien of al dood waren, of kort na de bevalling stierven. Na een 
uitgebreide kwikbehandeling van haar en haar echtgenoot werd zij verlost 
"van een voldragen kind, dat gezond was en bevrijd bleef van alle 
syphilitische smet". Deze en soortgelijke ervaringen gaven de toonaange-
vende medici de overtuiging, dat syfilis geneeslijk was" en men kan ze 
bezwaarlijk verwijten, dat zij zich daarmee aan wishful thinking overgaven: 
vele mensen die baat bij een kwikkuur gevonden hadden beleefden nog een 
tamelijk gezond leven en stierven voordat zich eventuele tertiaire verschijn-
selen van syfilis hadden geopenbaard. De hoogleraar venerologie van de 

34. Geneesk. Courant 18 (1864), nr. 12, s.p. 
35. Syphilisatie was de praktijk om mensen via regelmatige inentingen met sjankeretter 

tegen syphilis te "vaccineren". Zie hiervoor o.a. J.L. Dusseau, "lets overde syphilisatie. Een 
herinnering uit Noorwegen", Ned. T. Geneesk. 2 (1858). p. 673-679. 

36. Ned T. Geneesk. 3 (1859), p. 91-92. 
37. J.L. Chanfleury van IJsselstein, "De leerstellingen van Ricord, Thiry en Sigmund", 

Ned T. Geneesk. 1 (1857), p. 633-645, m.n. p. 640 en 645. 
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Weense school, Carl Ludwig Sigmund (1810-1883), achtte secundaire syfilis 
genezen, wanneer de verschijnselen die wezenlijk tot de syfilis behoorden 
verdwenen waren en zich binnen een bepaald tijdsverloop niet meer 
voordeden, zelfs nadat de patient tot zijn vroegere levenswijze was terugge-
keerd." 

De geneeslijkheid van syfilis hield men dus veelal voor aangenomen. Hoe 
was het echter gesteld met de bekwaamheid van de geneesheren een 
syfilitische besmetting als zodanig te herkennen? Op wat voor kennis verliet 
een geneeskundige-visiteur zich bij de beslissing of een vrouw een venerische 
ziekte onder de leden had? 
Hij kon in dit verband verscheidene opvattingen huldigen en daar zijn wijze 
van onderzoek op afstemmen. Men was het er in die dagen onderling nog 
niet over eens hoe een syfilisbesmetting precies tot stand kwam en wat de 
specifieke verschijnselen waren, die een besmetting verrieden. Men kende 
het verschil tussen de syfilitische harde sjanker en de zachte sjanker (ulcus 
molle), maar over hun respectieve gevolgen liepen de meningen uiteen. Men 
betwistte, dat de enkelvoudige sjanker, de zachte, nooit de oorzaak kon zijn 
van constitutionele gevolgen en zelfs kwam het inzicht nog wijdverbreid 
voor, dat constitutionele syfilis het gevolg kon zijn van een druiper." 
Een van de invloedrijkste venerologen uit de 19e eeuw, de Fransman Ph. 
Ricord (1800-1889),"° was met zijn leerstellingen een eind op de goede weg, 
geoordeeld vanuit de kennis van zaken, die men thans bezit. In 1831, toen hij 
werd aangesteld aan het Hopital du Midi te Parijs, had hij niet geaarzeld 
schoon schip te maken onder de unitaire doctrines, die op dat moment in de 
venerologie vigeerden. Hij verwijderde de blennoraghie (de druiper), vagini
tis en schimmels uit het kader van de syfilis en verklaarde ze tot afzonder-
lijke ziektes. Bovendien poneerde hij onder meer de volgende stellingen: 
-Alleen syfilis heeft een constitutionele infectie tot gevolg; 
-De syfilitische infectie kan niet vermeerderd worden; indien men reeds met 

syfilis besmet is, verergert de ziekte niet bij een volgend contact ermee; 
-De syfilis manifesteert zich via symptomen, die zich voordoen in een vaste 

chronologische volgorde.'" 
Volgens Ricord werd constitutionele syfilis altijd ingeleid door het 
optreden van een harde sjanker. De verharding was echter vaak, afhankelijk 
van het moment van onderzoek en de plaats waar de zweer zich op het 
lichaam bevond, zeer oppervlakkig en kortstondig, uitsluitend herkenbaar 

38. Chanfleury van IJsselstein. "De leerstellingen", p. 640. 
39. Chanfleury van IJsselstein, "De leerstellingen", p. 642. 
40. Zie over Ricord o.a.: J.K. Proksch,Die GeschichtedervenerischenKrankheiten{Bonn: 

Peter Hanstein, 1895), p. 731-761. 
41. E. Jeanselme, La svphilis, son aspect pathologique el social {Paris: Gauthier-Villars, 

z.j., 1925), p. 25-26. 
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voor geoefende ogen en handen.''^ Deze moeilijkheid deed zich vooral bij 
vrouwelijke patienten voor. Een vergissing tussen harde en zachte sjanker 
kon wat de behandeling betreft vervelende gevolgen hebben. Indien men 
ulcus molle behandelde met kwik, het meest gebruikte anti-syfiliticum, dan 
kon de sjanker licht overgaan in een uitvretende zweer, een phagaedena."' 
Men kon zich in een latere fase van de ziekte bij de diagnose verlaten op het 
optreden van bubones, verharde klierzwellingen in de omgeving van de 
sjanker,"" of op het optreden van secundaire verschijnselen. Had men echter 
vooraf geen harde sjanker geconstateerd, dan spraken deze symptomen 
(d.w.z. ulcus molle = syfilis). Het is daarom niet verwonderlijk, dat velen Ri-
cords doctrine niet zonder voorbehoud wensten te aanvaarden: hun eigen erva
ringen leken hun immers anders te leren. 
Ook het bestaan van een onderscheid tussen syfilis en gonorrhoe werd niet 
door iedereen erkend en bovendien was men geneigd deze laatste kwaal te 
onderschatten en als een minder kwaadaardige verschijningsvorm van het 
venerisch contagium te beschouwen. Zelfs gerenommeerde venerologen 
verklaarden, dat men een gonorrhoe-patient als genezen, althans niet meer 
besmettingsgevaarhjk kon beschouwen, zodra zijn afscheiding een heldere 
kleur had gekregen. Een autoriteit als de Wiirzburgse hoogleraar Alois 
Geigel (1829-1877) verklaarde: "Gestattet Cohabitation nicht, so lange das 
Sekret nicht vollkommen hell erscheint"."' Pas in 1872 maakte de New 
Yorkse gynaecoloog Emil Noeggerath de medische wereld attent op de grote 
verwoestingen, die de gonorrhoe vooral bij de vrouwelijke geslachtsorganen 
kan aanrichten. Volgens hem was het overgrote merendeel der klachten aan 
de uro-genitale organen bij vrouwen te wij ten aan een langer bestaande druiper 
van hun echtgenoot. Bovendien kwam hij op grond van zijn praktijkervaringen 
tot de conclusie, dat 90% van de druipers niet genas en in de latente fase 
onverkort besmettelijk bleef"' Zijn uitlatingen vonden in sommige kringen 
een willig oor,"' maar over het algemeen bleef de angst voor de syfilis die 
voor de gonorrhoe nog overschaduwen. 
Als curiosum zij vermeld, dat het ook nog voorkwam,dat men zijn inzicht in de 
aard van geslachtsziekten geheel liet leiden door afkeer van zaken als 
prostitutie, overspel, ontucht etc. Een zekere Dr. B.B. Bernstein uit Duits-
land verklaarde b.v., dat de onzedelijkheid altijd al de oorzaak van ziekten 
aan de vrouwelijke geslachtsorganen was geweest. De ziekte ontstond bij 
prostituees en werd dan "... durch directe Uebertragung den damit verkeh-

42. Chanfleury van IJsselstein, "De leerstellingen", p. 636, 641-642, 
43. Chanfleury van IJsselstein. "De leerstellingen", p. 636. 
44. Chanfleury van IJsselstein, "De leerstellingen", p. 637-638. 
45. Emil Noeggerath, Die latente Gonorrhoe im weiblichen Geschlecht (Bonn, 1872), p.2. 
46. Noeggerath, Die latente, p. 1-2. 
47. G.C, Nijhoff, "Eenige opmerkingen over de gonorroische infectie bi] de vrouw", Ned. 

T. Geneesk. Nwe Serie 23 (1887) I, p. 640-646. 
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renden Mannern in gleichen Form mitgeteilt"."* En hij vervolgt: "So gewiss 
als die Syphilis nur durch den Verkehr mit einer an dieser Krankheit 
leidenden Person acquirirt, resp. verbreitet werd, so gewiss entsteht sie auch 
auf keinem anderen Wege als wie durch die Prostitution. Gabe es diese 
nicht, so wiirde es auch nichts von dem geben, was man Syphilis oder 
venerische Krankheiten heisst; ..."."^ 
De meeste medici mochten echter in staat worden geacht primair syfilitische 
affecten en de wijze waarop zij veroorzaakt waren op waarde te schatten. 
Ook duidelijke secundair syfilitische verschijnselen als condylomata lata 
(brede vochtige vijgwratten), roseola (viekkerige uitslag) en het "masque 
syphilitique"'" ontgingen het redelijk ervaren oog niet. Er was echter ook 
een serie symptomen, die op syfilis konden wijzen, maar dit niet hoefden te 
doen. Erosies (scherp begrensd verlies van weefsel op de slijmvliezen), 
vesiculae (blaasjes), en verharde zwellingen konden heel wel onafhankelijke 
aandoeningen zijn, maar eventueel ook wijzen op een syfilitische besmet
ting.-' Waartoe moest de conscientieuze geneeskundige visiteur in zo'n geval 
beslissen? En wat moest hij beslissen indien hij het vermoeden had, dat een 
eczema intertrigo (op twee tegen elkaar aan liggende huidgedeelten) syfili
tische plaques muqueuses (vochtige plekken) verborgen hield?" 
Een aantal reglementen voorzag in een antwoord op deze vraag en wel in die 
zin, dat de geneeskundige volmacht kreeg twijfelgevallen naar het ziekenhuis 
te sturen." Dit onderdeel van het geneeskundig toezicht bleek in de praktijk 
uiterst moeilijk door te voeren. De Haagse controleur van de visitaties, later 
te Amsterdam de eerste hoogleraar in de dermatologie in Nederland, J.L. 
Chanfleury van IJsselstein (1819-1905), vertelt in een terugblik dat het bij 
zijn onaangekondigde bezoeken aan de Haagse publieke huizen wel eens 
voorgekomen was, dat hij tweederde der daar aanwezige vrouwen naar het 
ziekenhuis moest verwijzen, "terwiji", voegt hij er aan toe "het overblij-
vende derde gedeelte nog niet eens volkomen te vertrouwen was, maar niet 
afgekeurd werd, omdat het bezwaarlijk ging alien uit de publieke huizen te 
evacueeren, daar de strenge maatregelen toch reeds zulk een weerstand 
verwekten, dat ik mij naar de avondvisite in het ziekenhuis niet konde 
begeven zonder bewaakt te zijn door de politie, uit vrees voor de uitvoering 

48. B.B. Bernstein, Die Prostitution in ihrer Beziehung zu den Geschlechtskrankheiten 
(Miinchen: A. Weinreich, 1878), p. 4. 

49. Bernstein, Die Prostitution, p. 5. 
50. Chanfleury van IJsselstein, "De leerstellingen", p. 639. 
51. J.L. Chanfleury van iJiselstein,Hettoezichtopdeprostitutieuiteenhygienischoogpunt 

beschouwd{Amsterdam, F. van Rossen, 1889), p. 5. 
52. Idem noot 51. 
53. Alkmaar (1881. art. 14). Assen (art. 23), Breda (art. 232), Deventer (art. 37), 

Gorinchem (art. 33). Gouda (art. 12), Den Haag (art. 36), Haarlem (art. 15), Hoorn (art. 34), 
Leeuwarden (art. 27), Zutphen (art. 27) en Zwolle (art. 34). 
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der talrijke mij toegezonden anonieme bedreigingen".'" 
Tot slot van deze beschouwing over de medische aspecten nog een enkele 
opmerking over de geneeskundigen, die de visitaties uitvoerden. Meestal was 
het onderzoek opgedragen aan een heelmeester, in een enkel geval werd de 
supervisie uitgeoefend door een academisch gevormd geneesheer. Chan
fleury van IJsselstein, die deze functie te Den Haag bekleedde van 1851 tot 
1867 en er vele slechte ervaringen opdeed, verhaalt hoe hij tijdens zijn 
leertijd de visitaties in het werk zag gaan. In Parijs en Brussel vergezelde hij 
geneeskundige-visiteurs bij hun bezoeken aan de bordelen en het viel hem 
onaangenaam op, in wat voor adembenemend tempo iedere vrouw werd 
onderzocht. Binnen enkele minuten was het onderzoek voltooid, waarbij 
men zich beperkte tot een vluchtige beschouwing van de geslachtsdelen.^' 
Hieruit behoeven natuurlijk nog geen conclusies getrokken te worden voor 
de Nederlandse situatie, maar de bezoldiging van de visiteur was doorgaans 
niet zo hoog, dat hij werd aangemoedigd tot nauwgezet en daarom 
tijdrovend onderzoek. In Amersfoort ontving de geneeskundige voor zijn 
activiteiten/200,- per jaar,'* die in Groningen /300,-" en in Zwolle, waarde 
visitaties aan huis plaats vonden, mocht de visiteur van de prostituees een 
kwartje per onderzoek vorderen.'* Dat waren ook voor die tijd lage 
bedragen, zodat een visiteur inkomsten uit een eigen praktijk vaak niet 
missen kon. Dat betekende dat hoe sneller hij de visitaties uitvoerde, hoe 
meer tijd hij over hield voor andere activiteiten. Daar kwam nog bij, dat 
men in sommige plaatsen de visitatie uit zedelijke overwegingen alleen 
durfde toe te vertrouwen aan uiterst bejaarde heren medici.'' De beschik
bare onderzoeksruimte liet wat verlichting betreft vaak sterk te wensen over, 
wat een accuraat onderzoek niet begunstigde, zeker niet als dat werd 
verricht door een al enigszins bijziende bejaarde, die slechts over een 
gedateerde kennis van zaken beschikte. 

4. Financiele consequenties 

De verhoudingen van de prostitutie- annex geslachtsziektenbestrijding tot de 
openbare financien is een uiterst merkwaardige. In dit kader wil ik niet te 
veel aandacht besteden aan de mogelijke inkomsten die de overheid via de 
reglementering uit de prostitutie verkregen heeft. Feit is, dat hier in het 

54. Chanfleury van IJsselstein, //ef toezicht, p. 9. 
55. Chanfleury van IJsselstein. //er toezicht, p. 8. 
56. Ned T. Geneesk. 1 (1857), p. 48. 
57. A.P. Fokker, "De prostitutie". Ned. T. Geneesk. Nwe Serie 21 (1885) 1, p. 309-312, 

m.n. p. 311. 
58. Ned T. Geneesk. 1 (1857), p. 320. 
59. Fokker, "De prostitutie", p. 311. 
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buitenland soms fors aan werd verdiend'" en de suggestie is gedaan, dat de 
overheid daar in Nederland ook op uit was." Om hier zekerheid over te 
verkrijgen zou men de gemeenterekeningen uit die tijd moeten napluizen. 
Duidelijk was in ieder geval, dat men in de meeste gemeenten alleen wat 
voor reglementering voelde als het niets kostte. Dit werkte niet begunstigend 
op de vervulling van een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de 
reglementering, nl. de mogelijkheid zieke prostituees in een ziekeninrichting 
op te nemen en zodoende uit de samenleving te verwijderen. Sommige 
reglementen spraken in het geheel niet van opname'^ of stelden de beslissing 
over de plaats van opname uit tot er inderdaad iemand opgenomen moest 
worden.*' Anderen daarentegen spraken in positieve termen over opname in 
een ziekenhuis of -zaal en dit had in de grotere steden nogal wat financiele 
gevolgen. De verpleegkosten verhaalde men weliswaar op de patienten of op 
de armenzorg, maar de gelden voor capaciteitsuitbreiding e.d. moesten de 
gemeentes zelf opbrengen. In Rotterdam steeg het aantal verpleegdagen in 
het ziekenhuis voor syfilitische vrouwen van 1854 tot 1857 van 60.000 naar 
77.(M)0, wat een verbouwing a/16.000,-noodzakelijk maakte.'" Te Den Haag 
steeg het aantal in het burgerziekenhuis na de inwerkingtreding van het 
reglement van 1856 dusdanig, dat tot het inrichten van een nieuwe afdeling 
moest worden besloten. Men had een capaciteit voor 25 patienten maar er 
werden er 34 verpleegd. Een onaanvaardbaar geachte vermenging van de 
syfilitische vrouwen met andere patienten was het gevolg. Via een verbou
wing paste men voorlopig een mouw aan de problemen, totdat nieuwbouw 
in 1865 meer definitief soelaas bood.'' 

J. Ethische problemen 

Samenhangend met alle hiervoor geschetste problemen deden zich bezwaren 
van morele aard gelden. De reglementering kon niet rekenen op veel 
goodwill, uiteraard niet in kringen van prostituees e.d., maar ook niet 
daarbuiten. Dat vereenvoudigde de uitvoering ervan niet, omdat de mensen 
die men wilde aanpakken zich gesterkt voelden zich niets van de verorde
ningen aan te trekken. De voornaamste redenen waarom men in brede 
maatschappelijke kring de nek brak over de reglementering waren de 
volgende: 
-Het feit, dat alleen vrouwen en geen mannen de dupe waren. Mannen 
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konden vrijelijk een bordeel betreden, zelfs als zij tekenen van een syfiliti
sche besmetting vertoonden'* en gezonde prostituees en anderen besmetten, 
zonder dat er ooit een haan naar kraaide. Men plaatste een groep maat-
schappelijk kansloze vrouwen onder toezicht ten behoeve van mannen, die 
zelf aan geen enkele restrictie onderworpen werden. De weerzin tegen deze 
praktijk werd onder woorden gebracht door de Fransman C.M.T. Mauriac 
(1832-1905), die schreef: "Inscrivez aussi les hommes malades. Cest im
possible? Alors n'inscrivez personnel"*' 
In Engeland werd dit argument de speerpunt van de abolitionistische 
beweging (d.w.z. voor de afschaffing van de reglementering) onder leiding 
van Josephine Butler (1828-1906).** Deze beweging kreeg ook in Frankrijk 
voet aan de grond. In Nederland bestond de naar 1880 steeds sterker 
wordende abolitionistische beweging aanvankelijk vooral uit moralisten. Zij 
waren zonder meer tegen de prostitutie en fulmineerden tegen iedere 
overheidsinmenging met dit bedrijf Ats de overheid ingreep, dan kon zij dat 
volgens de abolitionisten maar op een manier zedelijk verantwoord doen, 
namelijk door het verbieden van de prostitutie. Hun tegenstanders, de 
hygienisten,*' meenden dat de prostitutie een onvermijdelijk kwaad was'" en 
sommigen gingen zelfs zo ver te beweren, dat geslachtelijke onthouding 
ziektebevorderend werkte en dat de prostitutie een maatschappelijke nood-
zaak was." 
-De feitelijke erkenning van de prostitutie door de overheid stak de 
abolitionisten ten zeerste, maar het "veilig" maken van de prostitutie 
bijkans nog meer. Het maatschappelijke oordeel over syfilis en de lijders 
eraan stond in de negentiende eeuw sterk in het teken van straf en schuld,'^ 
een oordeel waaraan de "Syphilis der onschuldigen", d.w.z. van echtgenotes 
en kinderen, niets vermocht te veranderen. Zoals een tegenstander van de 
reglementering het uitdrukte: "... zouden we liever 100 zieken zien, die 
zelven hun ongeluk gezocht hadden, dan 25, die we hun ongeluk hadden 
aangewezen".'' 
-Het bordeelbezoek zou naar de mening van velen toenemen, nu men het 
gevoel had daar gevrijwaard te blijven van ziekten. De geslachtsziektenbe
strijding was er ook niet mee gediend, want de geboden garantie was een 
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schijngarantie: een zieke prostituee zou, als gevolg van het toegenomen 
bordeelbezoek, in staat zijn meer mannen te besmetten dan voorheen. Of de 
feiten inderdaad deze loop genomen hebben is moeilijk meer na te gaan, 
maar feit is wel, dat de. overheidsmaatregelen de erkende bordelen in de 
kaart speelden. De overheid had baat bij de concentratie van de prostitutie 
in bordelen: de daarin gehuisveste vrouwen waren immers makkelijker te 
controleren dan loslopende.'" Hier en daar werd door zeer verregaande 
voorstanders van de reglementering zelfs openlijk gepleit voor het tot stand 
brengen van een dergelijke situatie: als de prostitutie alleen nog in van 
staatswege opgezette inrichtingen zou worden getolereerd, zou volledig 
medisch toezicht onder handbereik zijn." De bevoegdheden van de uitvoe
rende ambtenaren waren ook voorwerp van kritiek. De Groningse jurist 
W.H. de Savornin Lohman stelde Engeland tot voorbeeld, omdat daar een 
van prostitutie verdachte vrouw nog voor de vrederechter gebracht moest 
worden en niet, zoals hier te lande, voor de commissaris van politie. Overde 
Nederlandse situatie merkt hij op: "Dit is in strijd met alle rechtsbeginselen. 
Of is het dat niet, wanneer men iemand op enkele vermoedens, gegrond of 
ongegrond, gelast een de eer aantastend onderzoek te ondergaan en bij niet 
verschijning straft? Men achte die aanranding der persoonlijke vrijheid niet 
gering".'* 
Of de politie zich inderdaad vaak schuldig heeft gemaakt aan het op 
dubieuze gronden oppakken van vrouwen is niet met zekerheid te zeggen. 
De Savornin Lohman suggereert van wel," maar verder vindt men er in de 
literatuur weinig over, zodat aangenomen mag worden dat men in Neder
land wat terughoudender te werk ging dan destijds in Frankrijk. Van 
corruptie onder de uitvoerende ambtenaren is ook weinig bekend, hoewel 
het zeker is voorgekomen. Te Rotterdam b.v. had de politiearts zelf de 
gewoonte ingesteld, dat publieke vrouwen door betaling van drie gulden uit 
het ziekenhuis konden blijven.'* Ook werd samenwerking tussen politie en 
bordeelhouders gesignaleerd." Grootscheepse machtsmisbruik schijnt ech
ter nergens te zijn voorgekomen. Wellicht bleef Nederland daarvoor ge-
spaard, omdat men hier de reglementen niet zeer stringent doorvoerde. 
Daarvoor nam de reglementering een te labiele positie in t.o.v. de publieke 
opinie en de wet. 
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6. De reglementering: op de helling of afschaffen? 

De in het voorgaande geschetste tegenstellingen begonnen rond 1880 te 
leiden tot een geweldig gekrakeel. Tegenover de steeds sterker wordende 
anti-reglementerings beweging, bestaande uit de "Nederlandsche Vereeni-
ging tegen de Prostitutie",*" de Magdalenaverenigingen en naderhand de 
Middernachtzending*' stonden de hygienisten, met als voorlieden de Utrecht-
se en Groningse hoogleraren in de hygiene, resp. G. van Overbeek de Meyer 
(1831-1918)enA.P. Fokker (1840-1906).*^ Deze twee heren boden in 1881 de 
Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst een 
concept reglement aan voor een landelijk toezicht op de prostitutie. Deze 
blauwdruk stond vol met verregaande bevoegdheden voor de uitvoerende 
ambtenaren en met relatief belachelijk hoge straffen.*' Als reactie hierop 
spitste de prostitutiestrijd, zoals zij genoemd werd, zich des te meer toe. De 
pamfletten en brochures rolden in groten getale van de pers.*" Deze geschriften 
hadden vaak een zeer persoonlijk karakter, vooral als de coryfeeen van beide 
kampen met elkaar in het strijdperk traden. Met name de voorzitter van de 
"Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie" en directeur van de 
HeldringStichtingen te Zetten,ds Hendrik Pierson, was sterk in hetventileren 
van persoonlijke venijnigheden en het aanslaan van een uitdagende toon.*' 
Bovendien doorspekte hij zijn opstellen met uiterst vermoeiende metaforen. 
Zijn tegenstrevers miskenden de insinuerende betoogtrant niet en trachtten 
met sarcasme en minachting terug te slaan.*' Maar ook aan woede 
uitbarstingen was geen gebrek. Zoantwoordde Overbeek deMeyereensopeen 
door een journalist aan hem overgebrachte uitdaging van Pierson tot een 
openbaar debat: "Mijnheer de Redacteur! Dank voor de toezending van een 
drukproef van het bovenstaande voor het verschijnen van uw blad. Wees zoo 
vriendelijk deze weinige regels bij die van denHeerH. Pierson tevoegen,opdat 
de razende man vememe dat ik het verre beneden mij acht op zijne 
beschuldigingen of verdachtmakingen te antwoorden, dat ik mij door hem niet 
tot de orde laat roepen en dat ik meen voorlopig genoeg gezegd te hebben".*' 
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De reglementering kreeg het steeds zwaarder te verduren, de autoriteit van de 
vooraanstaande medici ten spijt. De abolitionisten boekten het eerst succes in 
Utrecht, waar het geneeskundig onderzoek in 1885 werd afgeschaft en 
hetzelfde gebeurde in Groningen en Nijmegen in 1888.** Successievelijk 
volgden ook de andere gemeenten, tot de zedewet van 1911 de reglementering 
definitief onmogelijk maakte. 

We kunnen concluderen, dat de reglementering een kwakkelend bestaan heeft 
geleid. De slag om een verscherping ervan werd door de hygienisten verloren en 
een werkelijk rigoureuze uitvoering heeft nooit plaats gehad. De halfslachtige 
toepassing heeft er waarschijnlijk voor gezorgd, dat de reglementering het nog 
zo lang heeft uitgehouden. Bij strikte toepassing was men waarschijnlijk veel 
harder in aanvaring gekomen met andere wetten, waren de hospitalen te klein 
geweest, waren er veel meer prostituees ondergronds gegaan, was de kans op 
machtsmisbruik door ambtenaren groter geweest, hadden duurdere medici 
aangetrokken moeten worden, was de maatschappelijke weerstand sterker 
geweest, en had de staat zich ook nadrukkelijker gecompromitteerd. De 
relatieve oppervlakkigheid waarmee de reglementering in de praktijk werd 
gebracht, heeft haar levensduur aanmerkelijk verlengd. 

Summary 

Like in other countries, the fighting of veneral diseases (VD) in Holland during the 
nineteenth century focused on attempts to control prostitution and to establish a regular 
medical investigation of prostitutes. Legislation concerning this matter was left to 
municipal authorities and was introduced by the big cities (except Amsterdam) and by the 
major garrison-towns. The problem one had to cope with and which eventually proved 
fatal to the supervising system were the following; prostitution was sometimes hard to 
define and many prostitutes went underground; the municipal laws concerned were often 
challenged with reference to national laws; in many cases medical science was not yet able 
to diagnose VD beyond doubt; a vigorous appliance of the supervising system had 
considerable consequences for public finances; the legalization of prostitution and 
brothel-keeping, the discrimination between women and men and the ample opportuni
ties for corruption to occur caused general societal resistance against the system. 
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