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Lust en liefde
Weinig levensterreinen zijn zo omgeven met geboden,
verboden, normen en waarden als dat van de seksualiteit.
Dat gold vroeger en dat geldt nu, al zijn de inhoud van
regels, wetten en opvattingen in de loop der tijden fors
veranderd, soms zelfs in hun tegendeel verkeerd.

Tot ver in de vorige eeuw was de lijst van verboden vruchten
aanzienlijk langer dan die van getolereerde genietingen.
Huwelijk en voortplanting vormden de enge kaders waarbinnen
de kerk seksuele handelingen goedkeurde. De overheid bood
haar burgers meer speelruimte, maar perkte die tegelijkertijd in
door een gedetailleerde zedelijkheidswet die op overtredingen
forse (gevangenis)straffen in het vooruitzicht stelde.
De 16e- en 17e-eeuwse rederijkersteksten en geschilderde
miniaturen die dit themanummer over lust en liefde in Utrecht
openen, zouden later ongetwijfeld als pornografisch in beslag
genomen zijn. Zeker als we bedenken dat een bloot gefilmd
vrouwenbeen begin 20e eeuw voldoende was om de censuurschaar
te hanteren. Hoe vanzelfsprekend is daarentegen de erotiek
in het werk van hedendaagse (Utrechtse) kunstenaars.
In de conservatieve kerkenstad Utrecht lijkt de zedelijke
moraal nog een graadje verstikkender geweest te zijn dan
elders. Niet alleen de clerus en de politie vervulden hun rol als
bewakers van de goede zeden met een zeker fanatisme, ook het
gemeentebestuur en sommige burgers lieten zich niet onbetuigd.
Hofmakerij was veelal beperkt tot de kermis en de dansvloer,
met een korte, wilde onderbreking na de Bevrijding in1945
toen Canadese soldaten Utrechtse meisjes het hoofd op hol
brachten. Was het een vroege voorbode van de opvallend
snelle omslag die zich eind jaren zestig aankondigde? In welke
mate de ‘seksuele revolutie’ zich in die periode in Utrecht
deed gelden, moet nog worden onderzocht. Feit is dat ook
in de Domstad burgers meer vrijheid opeisten én kregen om
hun hetero- én homoseksuele verlangens vorm te geven.
Een sprekend voorbeeld van veranderende verhoudingen
is het gemeentelijke prostitutiebeleid dat zich ontwikkelde
van bestrijding naar facilitering en uiteindelijk bescherming
van vrouwen die slachtoffer worden van mensenhandel.
De redactie
ò OMSLAG: PROSTITUEE IN HAAR WOONBOOT AAN HET UTRECHTSE ZANDPAD 1994; FOTO MARTIJN HEIL
ò BINNENZIJDE OMSLAG: ADVERTENTIES UIT UTRECHTSE KRANTEN 1893 - 1955;
HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE KRANTEN / WWW.DELPHER.NL
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Vrouw probeert man een geheim te ontfutselen, eind 15e eeuwse Franse miniatuur uit de
Roman de la Rose.
ò UIT JONGEN E.A. (LEUVEN 2014)

Lust en losse handjes
#MeToo in middeleeuws Utrecht

De bronnen over de relaties tussen mannen en vrouwen in
middeleeuws Utrecht zijn zeer divers en vaak onvolledig, beknopt
of anekdotisch van aard. In een rederijkersbundel, samengesteld
in Utrecht, vinden we de literaire verbeelding van de mannelijke
angsten, dromen en fantasieën ten aanzien van vrouwen. Uit het
(huiselijk) geweld dat stadse vrouwen en enkele hoogadellijke
dames trof, blijkt dat ook in het ‘echt’ de verhoudingen niet altijd
gelijk waren. Maar er zijn ook voorbeelden van ‘echte’ liefde,
compleet met romantische afloop.

60

190517-OU-tijdschrift_3_2019.indd 60

De #MeToo beweging zou in middeleeuws Utrecht het nodige zendingswerk te verrichten hebben gehad: aan
masculien gebral en losse handjes
geen gebrek. En evenmin aan de male
gaze en de stereotiepe manier waarop
naar vrouwen werd gekeken. Nemen
we als voorbeeld de bundel met Refereinen van rederijkers die in de jaren
voor 1524 zijn verzameld door de vicaris van Sint-Marie, Jan van Steijevoort.
‘Om tot nuttig tijdverdrijf te kunnen dienen’ had hij de gedichten in
een bundel overgeschreven, die druk
geraadpleegd is, zodat we mogen verwachten dat het geheel in de smaak is
gevallen in Utrecht.
De bundel bevat onder andere 60
gedichten over de liefde. Nummer
17 stelt dat God de vrouwen van drie
eigenschappen heeft voorzien: ‘spreken, screijen, naijen’, waarbij het
laatste dubbelzinnig kan zijn, maar
de eerste twee doelen op het eindeloze ouwehoeren van vrouwen
en hun neiging snel in huilen uit te
barsten. In referein 9 wordt het verval van de wereld gehekeld, met
alle valsheid en misbruik van dien:
‘Venus gequel brengt menich te hel’.
De lokroep (het gekweel) van vrouwe
Venus brengt menigeen dus in de
hel, aangezien men maar naar het
bordeel snelt en om te imponeren
fluwelen kleren draagt en het haar
‘geel’ (blond) laat verven. Of zoals
referein 46 wil: ‘al syn die vroukens
scoon [= mooi] als godinnekens, tsyn
[toch zijn ze] duvelinnekens’.
Echt kort door de bocht is referein 31
met de titel ‘Een wel ghemint wyf is
een huys vol vrede’. In het eerste cou-
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Bram van den Hoven van Genderen
Historicus; docent-onderzoeker bij het departement geschiedenis
en kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht

nodigt om te ‘klossen’ (een balspel,
waarbij men een bal door een ring of
poortje werpt of slaat; verwant aan
beugelen of kolven door de beugel),
‘al moedernaect’, waarbij natuurlijk
sprake is van ‘die clootkens’ of de ballen. Een couplet eindigt met:
‘doen stiet ic noch soe diep int gat /
my dochte wy haddens bey te bat /
haer suete naect lyf dude ic aent
mijne’
Waarbij we de tweede zin wel
mogen interpreteren als ‘wij hadden er beiden baat bij’, waarbij ‘bat’

Gianni di Barolo neemt Gemmata, miniatuur uit het tweede kwart van de 15e eeuw in een Franse
vertaling van de Decamerone door Boccaccio.
ò UIT JONGEN E.A. (LEUVEN 2014)

plet wordt vermeld dat het er allemaal niets toe doet: een man mag
slecht en verachtelijk zijn, hij mag
er dagelijks de pest in hebben, zijn
vrouw ‘om een kleyn woort’ slaan,
ruzie en herrie veroorzaken, al haar
kleren verkopen ‘zodat ze nauwelijks
een schoen aan haar voet heeft’, als
hij maar ‘is vriendelic ten bedde soe
ist al goet’. Kortom, als hij maar goed
in bed is, dan is alles in orde: een ‘goed
beminde vrouw’ staat garant voor een
huis vol vrede. En omgedraaid natuurlijk: al had een vrouw een overdaad
aan kleren, lekker te eten en het ‘comfort’ van een goed glas wijn, al hadden
haar dienstmeisjes, haar jonge dienaren en haar kamenierster haar bed
bestrooid met rozemarijn, al dronk ze
te allen tijde hypocras (een dure, verOud • Utrecht
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fijnde kruidenwijn) en had ze ‘rosewater’ (parfum) voor haar gezicht, als ze
haar ‘nachtrenten’ [= daar waar ze ’s
nachts recht op had] niet kreeg, dan
durfde niemand in huis te spreken, en
was alles wat men deed slecht: ‘men
spreecter van sceyden alle weken’.
Gebrek aan goede seks leidt dus tot
scheiden. Dit thema lag blijkbaar
goed in Utrecht. In het aantekeningenboek van een kapittelnotaris uit
de eerste helft van de 16e eeuw staat
een aantal raadsels. Op de vraag
‘waarom mooie vrouwen lief zijn’,
luidt het antwoord: ‘Van rechte mynnen sijn die vrouwen lieff.’
Het kon nog wat plastischer worden
uitgedrukt. Referein 34 heeft het over
‘een amorues [= amoureus] vrouken
van avontueren’, dat de verteller uit-

Detail uit de maand februari, de kinderen van Jupiter, met
karaktereigenschappen van mensen die onder deze constellatie
van de planeten zijn geboren. De adel staat onder deze invloed,
mooi en vol vreugde. Hier zien we een verliefd stelletje goedgemutst uit jagen gaan.
ò UIT WALDBURG WOLFEGG (MÜNCHEN / NEW YORK 1997)
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Detail uit de maand van de Zon en zijn kinderen (augustus), met
gelukkige kinderen die onbezwaard een sportief leven leiden en
van muziek houden. Een detail waarbij verliefde paartjes staan te
genieten onder het genot van muziek.
ò UIT WALDBURG WOLFEGG (MÜNCHEN / NEW YORK 1997)

opnieuw dubbelzinnig is (net als gat
daarboven): bat in de zin van beter,
maar ook als het nu uitsluitend
Engelse woord bat, een van onderen dikke stok, die voor het cricket- of
balspel werd gebruikt. En de laatste zin moet dan zoiets betekenen
als ‘haar lekkere naakte lijf hield ik
tegen het mijne aan’.
En wat dan nog als dit zo zijn gevolgen had? Referein 222 draagt de titel
‘Wat voor spel zou men moeten spelen om het buikje niet te laten zwellen?’, met frasen als ‘Die henne is
ghern byden hane, soe is die haen oec
bij die hinne’. En de ooi kijkt natuurlijk naar de ram. Referein 217 windt
zich op over lieden die kwaad spre-

ken van ‘Venus discipelen’, die hij
het liefst naar de hel zou zou sturen. Al zag je een ‘ruiter’ naar een
meisje knipogen, al zag je ze ‘rommelen, kussen en likken’, en al zag
je ‘het spit door de keuken trekken’,
wat dan nog? Het ergste wat er van
komt, zijn ‘bervoete’ (baarvoets, hier
wel onechte of bastaard-) kinderen.
Adam en Eva deden het ten slotte
ook al. Menig moeder liep diep verontrust rond, al roepend ‘helaas sluit
mijn dochter haar benen slecht’.
Dan beweerde ze dat haar dochter
was verkracht, maar ja ‘ze doen het
graag zelf’. En als mensen beweerden, dat ze zich had misdragen, en als
ze zelfs werd geslagen, waarom dan

Venus en haar kinderen, met vrolijke kinderen die dansen en kussen maar ook ontucht plegen en
de liefde bedrijven. Twee details met een paartje in bad en sex in een bosje.
ò UIT WALDBURG WOLFEGG (MÜNCHEN / NEW YORK 1997)
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toch die zaak zo hoog opnemen: ’het
ergst wat er toch van komt, zijn bastaard kinderen’. ‘Jullie, jonge wellustige vrouwen [...] laat het zaadje toch
zaaien in de zoete vore (de voor of
ploegsnede).’
Gelukkig nam de Utrechtse geestelijke ook een referein op met de
titel ‘Vrijen en dient den clercken
niet’: vrijen past geestelijken niet!
Vaak wordt de vrouw ook geroemd,
op een voetstuk geplaatst en al dan
niet stil of smachtend aanbeden, in
soms mooie vondsten zoals ‘ik vind
dat ze alleen maar roosjes lacht, haar
woordjes veranderen beklemming in
troost’ (‘my dunct dat sy al rooskens
lacht, haer woerdekens doen druck in
troost verkeren’).
Geweld in de kroeg en op straat
Natuurlijk moet je dichters niet vertrouwen, zeker niet als er ironie en
spot in het spel zijn en er een rederijkersgenre ‘inmamoureuze’ is, met alle
dichterlijke vrijheid van dien. Ook buiten de wereld van het boek kon het er
echter grof aan toegaan tussen man
en vrouw in Utrecht.
We vinden vrouwen die mannen
met messen steken, kruiken op hun
hoofd kapotslaan of ze met bezems
te lijf gaan. Op hun mondje waren ze
ook niet gevallen. Een van de plekken
waar het vaak mis gaat, is de kroeg,
waar verrassend veel vrouwen zijn,
als klant, maar ook in de bediening of
als eigenaar/uitbaatster. Vrouwen zitten ook alleen in de kroeg te drinken,
waarbij ze soms dronkenschap aanvoeren als excuus: sorry, te dronken
om te weten wat ik heb gedaan.
Ze worden op hun beurt door mannen geslagen, krijgen kruiken naar
hun hoofd, hun hoofddeksel wordt
afgerukt of ze worden bij hun borsten gegrepen. Niet betalen van de
rekening, scheldwoorden als ‘hoer’
of ‘moordenaar’, al dan niet bewuste
handtastelijkheden, of ruzies over
overspel en ontrouw zijn vaak de lont
in het kruitvat. Drank zal ook wel de
vreemde scène verklaren waarin een
echtpaar vredig in bed ligt om plots
ongenood bezoek in de slaapkamer
te zien dat aankondigt de (naakte)
vrouw te willen ‘besien’. Vrees voor
de effecten van de combinatie nacht
en drank bracht een man ertoe zijn
Oud • Utrecht
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nicht een klap te geven, toen hij haar
nog laat op straat aantrof, waarbij
ze er onfatsoenlijk bijzat. Een ander
was boos op zijn vriendin, toen ze ’s
nachts met een andere man in een
herberg zat.
Huiselijk geweld kon lelijk uit de
hand lopen. Uit een getuigenverklaring blijkt bijvoorbeeld dat een
Utrechtse, wasvrouw bij de franciscanen, naar het huis van haar moeder
was gevlucht. Haar echtgenoot drong
het huis binnen onder de uitroep
dat hij gekomen was om zijn vrouw
de neus af te snijden. Een vrouw die
tussenbeide proberen te komen,
moest het met een vuistslag bekopen. Schoonmama en dochter wisten
echter, met behulp van een spinrokken en een driepootstoel, de man het
huis uit te werken, dat hij bloedend
verliet. Elders excuseert een man zich
dat hij een vrouw een blauw oog had
geslagen: sorry, het was nacht, ik had
je voor mijn eigen vrouw aangezien.
Ook de hele buurt kon zich ermee
bemoeien. Na een verzoening had een
man beloofd dat hij, mocht hij zijn
vrouw opnieuw slaan, een vat bier aan

Het ridderlijke leven met als onderdeel een
scene in een badhuis, onder het genot van
hoofse muziek
ò UIT WALDBURG WOLFEGG (MÜNCHEN / NEW YORK 1997)

de buurt zou schenken. De buurt verzocht het stadsbestuur nu om de man
te verplichten dat vat ook daadwerkelijk te geven.
Huiselijk geweld in adellijke kringen
Ook de top van de mannelijke elite
kon er wat van. De jonge Anna van
Lalaing, getrouwd met Joost, burggraaf van Montfoort (1510-1539),
moest ‘groot lijden’ van hem verdragen, omdat hij een ‘robuust heer’
was. We kunnen wel een idee krijgen
wat voor soort ellende dit zou kunnen zijn. Margaretha van Borselle
(circa 1472-1507) verweet haar man,
Walraven II van Brederode (14621531), heer van Vianen, dat hij voortdurend overspel pleegde. Ook sloeg
hij haar ‘uit gewoonte’ en ‘naar believen’, zodat haar gezicht zwart werd
door de blauwe plekken. Bovendien
schopte hij haar en perste haar maag
‘gewelddadig en wreed’ in elkaar, en
63
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schopte hij haar, al slaand, uit bed.
Ten slotte bedreigde hij haar publiekelijk. Ze durfde daardoor haar kamer
niet meer te verlaten, en was er
‘dood- maar dan ook doodziek’ van:
psychische klachten waar ze steeds
artsen voor raadpleegde. Om die
reden wilde ze dan ook scheiden. En
ook de derde grote Utrechtse edelman, Jacob van Gaasbeek (1459 †),
heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede, liet zich niet onbetuigd. Zijn
vrouw vroeg, in 1455, eveneens scheiding aan, een verzoek dat ze bij de
paus indiende en dat eerst in Keulen
werd behandeld, omdat ze niet naar
Utrecht durfde te komen vanwege de
‘macht’ van haar man.
Echte liefde
Was het dan alleen maar bedrog en
geweld? Natuurlijk niet, maar zoals
altijd komt geluk heel wat moeilijker naar buiten dan ellende. Anna van
Lalaing kreeg in ieder geval een gelukkig tweede huwelijk, met een man
van veel lagere stand. Ze was zelf achter hem aangegaan en had geweigerd
zijn tegenwerpingen te aanvaarden
– hij was bang geweest voor de reactie van haar familie. Ze trouwden in
het geniep bij een pastoor, waarna ze
eerst nog de schijn ophielden ongetrouwd te zijn: ‘slechts ’s nachts was
hij haar man.’
Willem van Lokhorst, uit een familie
van Utrechtse edelen en bestuurders,
was in 1456 om politieke redenen
Utrecht uitgezet. Hij ging naar kasteel Kronenburg, waar hij verliefd
werd op een simpel dorpsmeisje uit
Loenen. Ze trouwden zelfs in Loenen,
64
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Het ridderlijk leven met als detail kussende en verliefde paartjes
ò UIT WALDBURG WOLFEGG (MÜNCHEN / NEW YORK 1997)

waarbij de bruid, ‘zoals een maagd’,
bloemetjes in het haar had. Alsof
het een sprookje was, kreeg Willem
bij het verlaten van de kerk per koerier bericht dat zijn ballingschap
was opgeheven. Iedereen gelukkig,
behalve Willems adellijke moeder
die niet kon geloven dat haar zoon
zo dom was geweest. Ze raadde hem

aan zijn geliefde niet meer te zien, als
hij niet echt kerkelijk was getrouwd.
Als hij dat wel was, moest hij haar
maar weg sturen. Willem bleef haar
echter trouw ondanks het standsverschil. ‘Liefde overwint uiteindelijk
alles’, nietwaar?, een uitspraak van
Vergilius die in ieder geval rond 1500
in Utrecht goed bekend was.

Voornaamste bronnen
Het Utrechts Archief, diverse stukken uit de archieven van de bisschop, de stad Utrecht en de
kapittels.
Jongen, Ludo, e.a., Wulpse wijven, geile gasten. Middeleeuwse pikanterieën in woord en beeld
(Leuven 2014).
Lyna, Frederik, en Willem van Eeghem (eds.), Jan van Stijevoorts Refereinenbundel anno
MDXXIV. 2 delen (Antwerpen 1929-1930).
Meyer, G.M. de, m.m.v. E.W.F. van den Elzen, Min en onmin. Mannen en vrouwen over hun
omgang aan het einde van de vijftiende eeuw (Hilversum 1989).
Waldburg Wolfegg, Christoph Graf zu (ed.), Das Mittelalterliche Hausbuch, 2 delen, (München
en New York 1997). Alle prenten die uit dit boek bij dit artikel zijn opgenomen, zijn gemaakt in
een atelier dat rond 1475-1480 aan de Middenrijn, in de buurt van Mainz werkzaam was.
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Joachim Wtewael, Zelfportret (detail), 1601, olieverf op paneel, 98 x 73,6 cm.
ò CENTRAAL MUSEUM UTRECHT

Joachim Wtewael: de lotgevallen
van Venus en Mars
Het huis ‘De vergulde Wereld’ aan de
Oudegracht, het huidige nr. 58, kreeg in
1596 een nieuwe bewoner. Het was de
Utrechtse vlaskoopman Joachim Wtewael
die met zijn jonge gezin het huis betrok.
Wtewael was een belangrijk burger en
een geslaagd koopman: hij bezat een zeer
winstgevende vlashandel, waar hij veel
aandacht aan besteedde. Maar daarnaast
was hij ook schilder en een deel van die
schilderproductie bestond uit niet mis te
verstane erotische werken.

Marion Cornélie van Oudheusden
Kunsthistorica, publiciste en redacteur van dit tijdschrift
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Naast zijn koopmanschap moet Wtewael veel tijd in het
schilderen hebben gestoken, want zijn werk bezit een zeer
hoge kwaliteit, zeker ook schildertechnisch gezien. Hij
blonk uit in het minutieus vervaardigen van gedetailleerde,
kleine schilderijtjes, miniaturen in feite, maar schilderde
met evenveel gemak grote werken, een vakmanschap waar
tijdgenoten vol lof over waren. In 1604 vond de schilder en
biograaf Karel van Mander hem dan ook zijn ‘plaetse weerdigh [...] onder onse beste Nederlantsche Schilders’.1
Naast een aantal fraaie familieportretten beeldde Wtewael
vooral mythologische en bijbelse scènes uit. Een mythologisch thema dat Wtewael veelvuldig en met groot inlevingsvermogen schilderde, was dat van de heimelijke liefde
tussen Venus en Mars.2
De lotgevallen van Venus en Mars
Wie van de goden of stervelingen kan de lieftallige liefdesgodin Venus weerstaan? Zeker niet de oorlogsgod
Mars, die met haar verwikkeld is geraakt in een hartstochtelijke relatie.
De beschouwer is gestuit op een scène die niet voor zijn
ogen bestemd is. De geliefden hebben ons niet gehoord,
ze wanen zich onbespied. Ook Cupido heeft ons niet opgemerkt, hij staat met zijn rug nog naar ons toe (zie p. 66).
We zijn in een redelijk duistere kamer binnen getreden;
vlakbij staat, gezien de groene voorhang links, waarschijnlijk een bed. Op de dunne voile na die van haar hoofd af
hangt, is Venus naakt. Ze heeft, op de rand van haar bed
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bestuderen en het dichter naar het gezicht brengt. Dit versterkt het gevoel van intimiteit, en tevens het idee van een
indringer te zijn, een voyeur, deelgenoot aan een tafereel
waar we niet gewenst zijn.

Joachim Wtewael, Venus, Mars en Cupido, ca. 1610, olieverf op koper, 18,2 x 13,5 cm.
ò COLLECTIE DE BOER FOUNDATION

gezeten, gewacht op de komst van haar minnaar. Mars is
zojuist binnengestormd. Zijn harnas al afgedaan, heeft hij
zijn helm nog op en zijn zwaard nog omgord. Het zwaard
met het suggestieve handvat, evenals de pijl van Cupido,
geven ons een idee van zijn bedoelingen.
Direct is hij op zijn mooie geliefde toegestapt. Ze heeft haar
ene arm om de heup van Mars geslagen, met haar andere
hand houdt ze een prachtig wijnglas op. Haar blos komt
echter niet van de wijn, de tazza (drinkschaal) is ook nog
vol, en tijd om het aan Mars aan te bieden zal er nu niet
zijn. Later wellicht.
Cupido kan tevreden zijn: de pijl die hij omhoog houdt, de
pijl die hij op mensen afschiet om ze verliefd te doen worden, heeft doel getroffen. Het liefdespaar gaat geheel
in elkaar op. Dit is geen loom herdersuurtje op een zoele
zomernamiddag, dit is een verterende liefde die geen uitstel duldt. De geliefden sluiten iedereen buiten. Deze middag zal hun universum niet groter zijn dan het bed.
Een hele wereld, gesuggereerd op een koperplaatje dat niet
groter is dan een handpalm: je kan het schilderijtje met één
hand beethouden. Het werkje is verfijnd geschilderd en zo
gedetailleerd dat de beschouwer het als vanzelf nader wil
66
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Overspel
Maar het tij zou keren voor het gelukkige liefdespaar.
Venus, weliswaar hevig verliefd op Mars, was immers ook
een getrouwde vrouw, de echtgenote van de god Vulcanus. Nu was Vulcanus, in tegenstelling tot de aantrekkelijke Mars en de andere Olympische goden, niet bepaald
een schoonheid. Toen hij geboren werd, vond zijn moeder
hem zo lelijk dat ze hem in afschuw van de Olympus wierp,
waarna hij in zee terechtkwam.
Na deze nogal traumatisch verlopen jeugd, zou blijken dat
ook zijn huwelijk met de mooiste der godinnen, Venus geen
match made in heaven zou zijn. Venus liep niet warm voor
deze godheid, die kreupel was en als enige onder de Olympiërs een beroep uitoefende, namelijk dat van smid. Hun
verbintenis zou geen der betrokken partijen geluk brengen.
Betrapt
Mars en Venus waren voorzichtig in het arrangeren van
hun gestolen uurtjes, maar Apollo, die als Zonnegod vanaf
zijn hoge standpunt aan de hemel alles kon gadeslaan,
zag hun overspel.
De Zon lichtte direct Vulcanus in over de handelingen van
zijn vrouw waarop hij werd bevangen door een kille, berekenende woede. Hij zocht naar een manier om zich te wreken op de beide geliefden.
Vulcanus was een zeer getalenteerde smid en het lukte hem
in zijn werkplaats een ragfijn, maar niet te breken net te
smeden. Het was zo teer gemaakt, dat het voor het blote oog
niet zichtbaar was, dun als een spinnenweb. Toen hij het af
had, drapeerde hij het vernuftig over zijn (en Venus’) bed.
Niets vermoedend hadden Venus en Mars kort daarop weer
een rendez-vous en begaven zich te bed. Al snel daarna viel
het kunstige net over hen heen, op zo’n manier dat ze zich
niet meer konden verroeren. Vulcanus haalde daarop alle
goden erbij om aan te tonen hoezeer hij door zijn vrouw
bedrogen werd. In plaats van echt medeleven steeg er echter een homerisch gelach op, gedeeltelijk uit bewondering
Oud • Utrecht
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voor Vulcanus’ vernuftigheid, maar vooral toch bij het zien
van het gevangen paar. Vulcanus eiste daarop woedend de
bruidsschat terug die hij voor Venus betaald had.
In flagrante delicto treffen we ze aan, de betrapte geliefden,
in een prachtig bed met een groen bedgordijn. Van enige
intimiteit is geen sprake meer. Er is een flink aantal goden
komen kijken. Links boven zien we Apollo met zijn stralenkrans, de verklikker aan Vulcanus.3
Volgens Homerus waren de godinnen thuis gebleven uit
schaamte voor wat ze te zien zouden krijgen. Maar bij Wtewael zijn er wel degelijk enkele present, zoals de gehelmde
Minerva en de kuise maar toch glimlachende Diana, met
het maantje op haar voorhoofd. Rechts naast Diana zien
we Saturnus met zijn zeis alsmede Jupiter met zijn bliksemschichten en adelaar. Mercurius met zijn rode hoed houdt
het gordijn wijd open om iedereen een ruime blik te gunnen op het onbeschaamde tafereel.
Boven hem zweeft mogelijk Neptunus. Ondanks dat hij
zonder drietand is afgebeeld, is hij herkenbaar aan het verzoenende en uitbreidende armgebaar dat hij maakt tussen Vulcanus en Jupiter; met de laatste is hij in overleg. Hij
bepleit bij Jupiter de zaak van Vulcanus die teruggave eist
van de bruidsschat voor de trouweloze Venus.
Vulcanus de mankvoetige heeft zojuist het net weggetrokken, dat als een kooi over de overspeligen heen heeft gelegen. Hij heeft het zo onstuimig weggehaald dat zelfs de
- gevulde - pispot4 omgevallen is. Om kracht te kunnen zetten heeft de kreupele Vulcanus zijn manke been op een verhoogde plavuis gezet, voor een betere balans, en vestigt zo
onbedoeld de aandacht op zijn gebrek.
Schaamte
Schaamte overheerst nu bij de wreed gestoorde minnaars,
benadrukt door hun gedraaide, verwrongen lichaamshoudingen. Venus buigt haar hoofd in gêne en kijkt weg5, Mars
maant Cupido in actie te komen tegen de ergerlijke Mercurius die het bedgordijn wijd openhoudt.
Cupido6 richt daarop zijn pijl op Mercurius, in de hoop
Venus zo te beschermen: immers door Mercurius verliefd te
doen worden zou deze wellicht milder over Venus’ gedrag
denken. Het heeft effect: wanneer Apollo even later aan
Oud • Utrecht
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Joachim Wtewael, Venus en Mars door Vulcanus verrast, 1601, olieverf op koper, 21 x 15,5 cm.
ò MAURITSHUIS DEN HAAG

Mercurius vraagt of hij daar niet met Venus samen zou
willen zijn, antwoordt deze enthousiast dat hij wel driemaal omsnoerd zou willen zijn door boeien, als hij maar bij
Venus zou mogen liggen en dat dan alle goden mochten
komen kijken. Waarop er opnieuw onbedaarlijk gelach uitbreekt onder de goden.
Zorgvuldig gecomponeerd
Evident is dat Wtewael het werkje niet alleen heel minutieus
geschilderd heeft, maar ook zeer zorgvuldig uitgedacht: de
afgelegde wapenrusting van Mars vormt een mooie rechter
hoekvulling en spiegelt de houding van het paar op bed; het
kuras vormt een echo van het lichaam van Venus, zijn schild
is haar kussen. De grote speer reflecteert de richting van het
lichaam van Mars, het zwaard - zo u wilt - zijn been.
In dit zelfde deel groepeerde Wtewael verwijzingen naar de
diverse rolverdelingen van deze driehoeksverhouding bijeen: de hamer van Vulcanus, de uitdagend-rode muiltjes
van Venus7 en de speer van Mars.
Ondanks dat het verhaal zich in een klassieke omgeving
afspeelt, zijn er heel wat eigentijdse voorwerpen afgebeeld:
op tafel staat een vergulde kan met schaal, het oor van de
kan in de vorm van een satyr. De plavuizen vloer, de pispot,
67
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het fraaie bed, het matras met de gestreepte tijk, het zijn
alle voor de eigentijdse beschouwer zeer herkenbare elementen. Hierdoor kon de kijker zich makkelijker identificeren met de afgebeelde scène: iedere man mocht zich even
een Mars wanen.
Een wijze les ?
Nadruk in dit werk, zeker in de onderste helft, ligt vooral
op het overspel: de genoemde kan, pispot, muiltjes en
speer wijzen hierop. Toch slaagde Van Mander er in een
wijze les in dit thema te vinden: ‘maer de meeninge dieder Homerus in schijnt te hebben, behaeght my alderbest,
die door dese Fabel den Menschen wilt vermanen, en aenleyden tot oprechticheyt, onschuldicheyt, en volcomenheyt des levens, gemerckt dat Godt wel weet middelen
t’achterhalen, en te straffen den sondaren, hoe listigh oft
sterck dat sy oock zijn.’8
Uiteindelijk ziet God alles en worden de zondaren gestraft.
Vrijmoedigheid
Wtewael legt hier een ongebruikelijke vrijmoedigheid aan
de dag: ondanks dat andere maniëristen dit thema zeker
niet terughoudend hebben uitgebeeld en zelfs op zo’n
wijze dat ze als voorbeeld konden dienen voor Wtewael
zelf9, is de directheid waarmee Wtewael hier de liefdesdaad weergeeft, zonder meer verrassend.
Censuur in later tijd
De vrijmoedigheid en joie de vivre die spreken uit de
manier waarop Wtewael het thema van Venus en Mars
afbeeldde, werden in later tijd niet altijd gedeeld. Zo
schreef de schilder Gérard de Lairesse in 1707 nogal preuts:
‘hoewel een Schilder zich, tot oeffening in de Konst, van
fraaije Schilderyen, die hy in zyn gezicht plaatst, bedient,
nochtans past het niet Mars en Venus, door Vulkaan
betrapt, en op een dertele wyze vertoond, aldaar te hangen, (...): want al hangt het schoon in een hoek, die daar
eens zyn oog opgeslagen heeft, denkt het altyd voor oogen
te hebben; alzo het gestadig tegens wil in de zinnen speelt.
By gevolg doet het herdenken aan deze geschiedenissen,
of verdichtselen, een jonge en kuische maagd bloozen en
schaamrood worden.’10
68
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Joachim Wtewael, Het godenbanket (detail), ca. 1602, olieverf op
koper, 15,5 x 20,5 cm.
ò © CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT / ERNST MORITZ 2019

Maniërisme
Evenals zijn stadgenoot Abraham Bloemaert behoorde
Joachim Wtewael (1566-1638) als schilder tot de zogenaamde maniëristen. Als stroming in de vroege 16e
eeuw ontstaan in Italië zou het maniërisme rond 1550
internationaal doorbreken. Dit was ook in de Noordelijke
Nederlanden het geval, waarbij Utrecht een belangrijk
centrum vormde, al zou de stijl vooral een vruchtbare
bodem vinden in Haarlem, bij schilders als Hendrick
Goltzius en Cornelis van Haerlem.
Een opvallende kenmerk van het maniërisme is de wijze
waarop het menselijk lichaam wordt uitgebeeld, met
langgerekte ledematen, vingers of halzen en sterke
draaiingen van het lichaam, zodanig dat ze enerzijds elegant, maar anderzijds ook onnatuurlijk kunnen lijken.

Het is duidelijk dat dergelijke werken maar beter aan het
oog onttrokken konden worden. Dat zou ook het geval zijn
met het hier behandelde werk in het Mauritshuis. Het schilderijtje werd in 1763 ‘in een klein houte kapsel’ bewaard.11
In de 19e eeuw bevond het zich in het depot ‘om een onvolwassen publiek tegen zichzelf te beschermen’.12 Pas vanaf
1987 werd het publiekelijk tentoongesteld.
Voorstudie
Van het Mauritshuisschilderij is een getekende voorstudie
bekend. Deze tekening werd in later tijd echter ruw aangepakt door bewakers van de goede zeden: het beschamende
deel werd volledig weggesneden.
Weliswaar raakte de tekening ernstig verminkt, maar het
schilderijtje heeft geprofiteerd van zijn verborgen leven.
Aan het oog onttrokken en gevrijwaard van invloeden van
buiten af werd het door diverse eigenaren bewaard alsof
het een juweel was. Dit droeg sterk bij aan het behoud
van zijn goede conditie, waardoor het de eeuwen glansrijk
heeft doorstaan.
Oud • Utrecht
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Noten

Joachim Wtewael, toegeschreven, Venus en Mars door Vulcanus verrast,
ca. 1601, pentekening.
ò GALLERIA DEGLI UFFIZI FLORENCE

1 Karel van Mander, Het Schilder-Boeck (Haarlem 1604) 296-297.
2 Wtewael (en schrijver dezes) gebruikte als bronnen met name: Homeros, Odysseia,
boek 8, v. 266 - 369; Ovidius, Metamorphoses, boek 4, v. 171 - 189; en Ovidius, Ars
amatoria, boek 2, v. 561 - 600.
3 Voor interpretatie van deze figuur als ‘Waarheid’, zie L.M. Helmus, in: Pleasure and
Piety. The art of Joachim Wtewael. Tent.cat. Centraal Museum (Utrecht 2015) cat.nr.
16.
4 Voor interpretatie van de pot als uterussymbool, zie E. de Jongh, Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw (Leiden
1999) 40.
5 De houding van Venus is met enige vrijheid geϊnspireerd op Michelangelo’s beeld
‘Nacht’, Tombe van Giuliano de’ Medici, Nieuwe sacristie, San Lorenzo, Florence.
Zie ook: Anne W. Lowenthal, Joachim Wtewael. Mars and Venus surprised by Vulcan
(Malibu 1995) 38.
6 Cupido wordt niet genoemd in de antieke bronnen.
7 Voor de schoen als verwijzing naar een vrouw zie: Tot lering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Tent.cat. Rijksmuseum Amsterdam (Amsterdam 1976) 259 : ‘ “Men moet zijn voeten niet in eens anders
schoenen steken”, was een manier om te zeggen dat men geen overspel moest plegen.’
8 Karel van Mander, ‘Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis
Publij Ovidij Nasonis’, in: Het Schilder-Boeck (Haarlem 1604) 15.
9 Zie bijv. Hendrick Goltzius, Venus en Mars door Vulcanus verrast, 1585, gravure, National Gallery of Art, Washington.
10 Gérard de Lairesse, Groot schilderboek (Amsterdam 1712; 1e uitgave 1707), boek 7, 12.
11 Het opbergen in een kastje kon meerdere functies hebben, bijvoorbeeld om een kostbaar werkje te beschermen tegen stof, licht en andere invloeden. Vgl. Gerrit Dou, zie:
Annegret Laabs, De Leidse fijnschilders uit Dresden. Tent.cat. (Leiden 2001) 30-32.
12 Zie C.M.A.A. Lindeman, Joachim Anthonisz Wtewael (Utrecht 1929) 70.

Levenslust
Wtewael vormde de laatste belangrijke representant van
het maniërisme in de Noordelijke Nederlanden, maar zijn
werk zou rond 1620 uit de mode raken. Toen was inmiddels
een nieuwe schilderstroming in Utrecht toonaangevend
geworden, de zogenaamde Utrechtse school, navolgers van
de Italiaanse schilder Caravaggio.
Maar heden ten dage weten we opnieuw het oeuvre van
Joachim Wtewael op waarde te schatten, dat elegante,
speelse werk, zo vol humor en aanstekelijke levenslust.
Oud • Utrecht
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Ponsen en angen,
laatmiddeleeuwse liefdesblijken
Wie in laatmiddeleeuws Utrecht zijn of haar lief wilde verrassen,
deed dat dikwijls op de feestdag van St. Pontiaan (14 januari)
of St. Agnes (21 januari). Het was immers gewoonte in de stad
dat de meisjes hun geliefden op Pontiaansdag met een cadeautje
verblijdden, waarna de jongens zes dagen later, op de avond voor
St. Agnes, op hun beurt de meisjes trakteerden.

Kaj van Vliet
Historicus, als rijks- en gemeentearchivaris verbonden aan Het
Utrechts Archief, tevens redactielid van dit tijdschrift
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Jan Nude, Sint Agnes en Sint Pontianus van
Spoleto (ca 1450 - 1451), beelden afkomstig uit
de Utrechtse Domkerk
ò COLLECTIE CENTRAAL MUSEUM UTRECHT

Het brengen van de presentjes - de
‘ponsen’ en de ‘angen’ - gebeurde ’s
avonds na het eten. Dat ging met het
nodige tumult van bekkens gepaard.
‘De avonden, ook zomtyds wel de
nachten [werden] in veel vreugde
met eeten, drinken, danzen, springen
en vertooninge van veel zotternyen
doorgebracht.’ In 1456 vaardigde de
raad een verbod uit op het slaan van
de bekkens tijdens deze feesten. Dat
had echter alles te maken met de
oorlogsdreiging van dat moment.
Toen een jaar later de rust weer was
weergekeerd, werd dat verbod snel
weer ongedaan gemaakt.
Vanouds vereerd
Beide heiligen genoten vanouds een
grote verering in de stad, waar hun
kostbare relieken al eeuwenlang in de
Dom werden bewaard. Bisschop Balderik had ze in de jaren 960 daarheen
laten overbrengen vanuit Italië (Spo-
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Kerelslied

leto) en Frankrijk (Veuves bij Blois).
Hun feestdagen werden in de Dom
groots gevierd met een fraai versierd
altaar, speciale gebeden en gezangen
en een processie door de stad. Werden
hun relieken aanvankelijk in een houten schrijn bewaard, in de 15e eeuw
investeerde het Domkapittel in de vervaardiging van twee fraai versierde zilveren reliekkassen. Die van Agnes werd
in 1418 in gebruik genomen. In 1459
werd ook opdracht verstrekt voor een
nieuwe schrijn voor Pontiaan. De voltooiing daarvan liet echter om verschillende redenen op zich wachten tot
1502. Intussen hadden beide heiligen
ook een plaats gekregen in de beeldengroep die Jan Nude in 1450 maakte
voor het Domkapittel en die waarschijnlijk op het doksaal van de Domkerk hebben gestaan. Daar konden zij
door de gelovigen worden bewonderd
samen met St. Maarten, Maria Magdalena en de apostel Paulus.
‘Ponsen en angen’ deed men in
Utrecht echter al voordat het Domkapittel in de 15e eeuw de verering van
beide heiligen deze nieuwe impulsen gaf. Al omstreeks 1400 duikt de
term op in een kroniek die de verwerving van de relieken van deze heiligen beschrijft.
Kermiskoeken
Maar wat waren dat eigenlijk voor
presentjes, die ‘ponsen’ en die
‘angen’? Er is wel verondersteld dat
het hier om een bepaald soort koeken zou gaan. Een bewijsplaats
daarvoor heb ik echter niet kunnen
vinden. Toch is het heel wel denkbaar
dat het inderdaad om koeken ging.
Oud • Utrecht
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Wronghele, wey, broot ende caes,
dat heit hi al den dach.
Daer omme es de kerel so daes:
hi hetes meer dan hijs mach.

Wrongel, wei, brood en kaas,
dat eet hij de hele dag.
Daarom is de kerel zo dwaas,
hij eet meer dan hij op kan.

Ter kermesse wille hi gaen
hem dinct datti es een grave.
Daer wil hijt al ommeslaen
met sinen verroesten stave.
Dan gaet hi drincken van den wine,
stappans es hi versmoort.
Dan es al de werelt zine,
stede, lant ende poort.

Naar de kermis wil hij gaan,
dan voelt hij zich een echte graaf.
Daar wil hij het allemaal omver slaan
met zijn verroeste knots.
Dan begeeft hij zich aan de wijn,
meteen is hij smoor.
Dan is de hele wereld van hem:
stad, land en gemeente.

Wronghele, wei, broot ende caes,
dat heit hi al den dach.
Daer omme es de kerel so daes:
hi hetes meer dan hijs mach.

Wrongel, wei, brood en kaas,
dat eet hij de hele dag.
Daarom is de kerel zo dwaas,
hij eet meer dan hij op kan.

Met eenen zeeuschen knive,
so gaet hi duer sijn tassche.
Hi comt tote zinen wive,
al vul brinct hi sine flassche.
Dan gheift soe hem vele quader vlouke,
als haer de kerel ghenaect.
Dan gheift hi haer een stic van den lijfcoucke,
dan es de pais ghemaect.

Met een zeemansmes
loopt hij, door zijn buidel.
Hij komt bij zijn vrouw,
zijn fles is helemaal gevuld.
Dan scheldt ze hem de huid vol,
als de kerel aan haar komt.
Maar geeft hij haar een stuk van zijn lijfkoek,
dan is de vrede meteen gesloten.

In een uitvoering door Camerata Trajectina te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=WwbbIB44TuE

Voor het eerst in 1465 en jaarlijks
vanaf 1477 ging de verering van Pontiaan en Agnes gepaard met het houden van een jaarmarkt met kermis, de
zogenaamde winterjaarmarkt.
Zulke kermiskoeken kennen we uit
deze periode uit verschillende andere
steden. Zo werden in Brugge en Gent
peper- of lijfkoeken gebakken als
het feest, kermis was, en maakten
de Kortrijkers peperbollen als er een
ommegang werd gehouden. Het ging

om verschillende soorten zoete koek:
kruidkoek bereid met meel, honing
en specerijen. Het was gebruikelijk
om dergelijke koeken mee te nemen
voor thuis of om ze aan je geliefde te
schenken.
Hoe vrolijk het kon toegaan op zo’n
kermis met lijfkoek, klinkt ook door
in liederen uit die tijd. Zoals in het
Kerelslied, overgeleverd in het vermaarde Brugse Gruuthuse-handschrift (ca. 1400).

Geraadpleegde bronnen
Bogaers, Llewelyn, Aards, betrokken en zelfbewust : de verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht,
1300-1600 (Utrecht 2008) 290-294, 337-338.
Debrabandere, Frans, ‘Ontbijtkoek of peperkoek’, Nederlands van Nu 51 (2003) 31-33.
Heeroma, K., (red.), Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift (Leiden 1966) 411-415 (nr. 85).
Polman OFM, P., ‘Sint Ponciaen van Utrecht’, Archief voor de geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland 9
(1967) 213-230.
Vaan, Michiel de, ‘Etymologie: lijfkoek’: https://www.neerlandistiek.nl/2016/12/etymologie-lijfkoek/

71

17-05-19 15:30

Het wachtwoord was ‘niet’

De Utrechtse clerus in het interbellum tegen de lage lusten

Strandvertier, bioscoopfilms, radio, moderne dansen,
fietsen, uitdagende kleding, ja zelfs het gebruik
van trapnaaimachines kon volgens de katholieke
zedenmeesters in het interbellum ongewenste seksuele
begeerte opwekken. Voor verloofden - vooral als
een van beiden niet katholiek was - en gehuwden
formuleerden zij strenge voorschriften. De Utrechtse
aartsbisschoppen Van de Wetering en Jansen liepen
voorop in dit zedelijkheidsoffensief.
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Regisseur Pastoor Ohl te midden van de actrices van ‘De kapel in het bos’
(Vleuten, ca. 1932/33)
ò COLLECTIE HISTORISCHE VERENIGING VLEUTEN DE MEERN HAARZUILENS & LEIDSCHE RIJN

Hij droeg nog de korte broek met de geklede jas tot aan de
knieën, schoenen met zilveren gespen en het ronde, typisch
Utrechtse ‘Schaepmanmutsje’: Henricus Stephanus Ohl,
vanaf 1903 tot aan zijn dood op 31 januari 1944 pastoor te
Vleuten. Bij zijn bed stond een dubbelloops jachtgeweer en
in het overwegend katholieke tuindersdorp deelde hij op
allerlei terreinen de lakens uit. Toen omstreeks 1925 plaatsgenoot Theo van Dijk wilde proberen een dansclub op te
richten, verbood de pastoor de ouders hun dochters daarvoor op te geven zodat het project wel moest mislukken.
Ohl was initiatiefnemer van de toneelvereniging Euphemia, samengesteld uit vrouwen en meisjes van de parochie, waarvoor hij toneelstukken uitzocht als De kapel
in het bos en Maria’s macht te Lourdes. Hij verdeelde niet
alleen de rollen, maar voerde aanvankelijk ook de regie.
In die laatste functie stelde hij ooit vast dat de roze inzet
in een japon van achter uit de zaal te veel op bloot leek,
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Historicus, publicist en oud-redacteur van dit tijdschrift

daar moest een zwarte kous voor in de plaats komen. Op
zomerse zondagmiddagen maakte hij met zijn herdershond wandelingen in de wijde omtrek om de vrijende stelletjes uit de berm te jagen.1 Ohl was kortom een bewaker
van de goede zeden, zoals alle ruim 300 pastoors in het
aartsbisdom en hun kapelaans dat waren. Dit op aansporen van hun hoogste chefs, de aartsbisschoppen van
Utrecht, die hen daarin voorgingen. Dat waren achtereenvolgens Henricus van de Wetering (in functie van 18951929) en J.H.G. Jansen (1929-1935).
De onzedelijkheid verheerlijkt
Van de Wetering was geobsedeerd door ‘het zedenbederf’
dat naar zijn mening ‘ontzettend’ toenam, vooral door lectuur, toneel, bioscopen en de radio (‘Iedereen hoort alles’),
die allemaal geen ander doel leken na te streven dan ‘de
dierlijke lusten in den mensch te prikkelen en die tegelijkertijd de onzedelijkheid vergoelijken of, erger nog, verheerlijken’ (Vastenbrief 1919).
Zes jaar later komt de bisschop nog eens terug op zijn favoriete onderwerp. De kinderen zijn nog lichtzinniger geworden en bovendien kunnen ze zich tegenwoordig veel
makkelijker aan toezicht onttrekken ‘nu ze fietsen’. Ook
deze keer hebben de vrouwen het gedaan, omdat zij ‘maar
al te goed wetend, dat de mensch tegen die lage driften in
hem zo geweldig te strijden heeft, zich verstouten te verschijnen in eene kleeding, welke blijkbaar erop berekend is
de vleeschelijke lusten te prikkelen’.
Zijn opvolger Jansen, een man met zekere literaire aspiraties, schildert in een uitvoerige herderlijke brief uit 1931
dezelfde zedelijke risico’s en voegt daar nog de ‘onbeschaamdheden’ aan toe die plaatsvinden aan rivieren en
meren ‘en niet het minst aan de stranden der zee’. Aan het
slot komt hij met voorschriften over de kinderkleding op de
katholieke scholen: ‘Meisjes moeten lange kousen dragen
en rokken, die, als de meisjes gezeten zijn, tot over de knieën
reiken, terwijl jurken zonder mouwen verboden zijn.’ En
voor de jongens geldt dat zij wel korte kousen mogen dragen maar dat ‘de pantalons’ strak moeten aansluiten om de
knieën en minstens tot de knieën moeten reiken.2 De plaatselijke clerus en de onderwijzers moesten met die richtlijnen werken en dat deden ze ook zo goed ze konden.
Oud • Utrecht
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Herderlijke brief van aartsbisschop Van de Wetering waarin wordt
gewezen op het gevaar van de fiets (1925).
ò PARTICULIERE COLLECTIE

Zo beleefden gedurende de jaren twintig de dancings
en de jazz in Utrecht een bloeitijd. De pastoors in de stad
kwamen daartegen vanzelfsprekend in het geweer. Gezamenlijk trokken zij in een voorleesbrief van leer tegen ‘de
moderne heidensche dans’ die dan opgeld doet. Die vormt
op zich al een afgrond van zonden, maar dat is nog niet
alles: ‘Voegen we hierbij, dat verder alles er op berekend is
om de danslustigen in een roes van zinnelijkheid te brengen, nl. de weelde der danslokalen, de prikkeling der dranken, het fantastische kunstlicht, nu en dan het totaal
gemis aan licht, lichtzinnige, ja hartstochtelijke dansmuziek, het diep in den nacht thuis brengen, bedwelmd door ’t
gesmaakte genot.’3
Deze gratis reclame voor de dancings in de stad werd op
zondag 2 september 1928 van alle Utrechtse preekstoelen voorgelezen en stond de maandag erop in de katholieke krant Het Centrum afgedrukt. Naar de stijl te oordelen
komt de tekst uit de pen van dezelfde J.H.G. Jansen, toen
nog pastoor aan de Biltstraatkerk.
Voorlichten of toch maar niet?
Twee maanden later werd een nieuw formeel kuisheidsoffensief ingezet als onderdeel van de Diocesane Utrechtse
Synode, die op 23 en 24 oktober 1928 onder leiding van
73
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Spotprent uit De Notenkraker 1922 op de rooms-katholieke fatsoensrakkerij van de katholieke vereniging Voor Eer en Deugd
ò TEKENING G. VAN RAEMDONCK | UIT P. DE CONINCK EN P. DIRKSE, ROOMSCH IN ALLES (ZWOLLE / UTRECHT, 1996)

aartsbisschop Van de Wetering in de kathedrale Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat werd gehouden.4 Tegen de
tachtig celibataire mannen bogen zich daar over een groot
aantal bepalingen aangaande het gehele kerkelijke leven,
met bijzondere aandacht voor het huwelijk (De Matrimonio, Caput XVI, p.76-90). De voorgekookte Acta et Statuta, in
onberispelijk Seminarielatijn geredigeerd door de canonist
en president van Rijsenburg, Dr. A.C.M. (‘Tony’) Schaepman
(Zwolle 1857 - Bussum 1932), werden zonder discussie aangenomen en voor het aartsbisdom Utrecht van kracht verklaard. De zielzorgers moesten zich ernaar richten evenals
de biechtvaders tegenover hun penitenten. Het Latijn had
een dubbel oogmerk: de lectuur van de tekst bleef zo gereserveerd voor de clerus en de kapelaans hielden hun vaktaal een beetje bij.
De Utrechtse synodevaders wijzen om te beginnen op
de gevaren van de verkeringstijd. Te grote vertrouwelijkheid moet daarin worden tegengegaan en ontmoetingen op geheime, donkere, afgelegen en ontoegankelijke
plekken zijn bijna altijd naaste gelegenheid tot zware
zonden. Ook het misbruik dat verloofden onder één dak
overnachten, moet worden vermeden (paragraaf 174).5
Op de lagere school moeten kinderen les krijgen over het
christelijk huwelijk en de kuisheid, terwijl in de zesde klas
de funeste gevolgen van een gemengd huwelijk aan de
orde moeten komen ‘zodat de kinderen daarvan op heilzame wijze worden afgeschrikt’ (par. 175). In de puberteit is de jeugd natuurlijk geneigd tot zonde. Dus moeten
bepaalde niet-katholieke pedagogische zaken zoals gymnastiek - zogenaamd vanuit hygiënisch oogpunt of omwille
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van atletische prestaties - worden verboden, net als coëducatie (176). Seksuele voorlichting mag nooit groepsgewijs
worden gegeven.
Minder gevaarlijke mededelingen (bijvoorbeeld over de
geboorte uit de moeder) kunnen al vroeg worden gedaan,
maar zodra de seksuele begeerte (‘voluptas venerea’) ter
sprake komt, is differentiatie nodig. Als voor een jongen
onwetendheid riskanter is dan kennis, vertel het dan maar,
zodat de jongens er niet onder elkaar over gaan praten.
Maar doe het waardig en simpel. De priester kan dat doen,
maar beter nog de ouders, bij wie het eigenlijk thuishoort.
De morele aspecten van de seksualiteit horen bij de biechtvader, die ervoor moet waken dat zo’n jongen niet door een
slechte kameraad wordt bedorven of van hem leert masturberen (177). Hoe de biechtvader zoiets zou moeten voorkomen, wordt niet duidelijk. Het vandaag de dag almaar
toenemende zedenbederf (‘hisce temporibus morum depravatione crescente’) maakt het noodzakelijker dan ooit dat

Volgens het blad Mannenadel en Vrouweneer, orgaan van de Vereeniging ‘Voor Eer en Deugd’ (1 juli 1928) was de advertentie van De Bijenkorf in de Amstelbode van 16 juni 1928 ‘gedurfd’ en had die geweerd
moeten worden.
ò UIT M. VAN DER PLAS (SAMENSTELLING), UIT HET RIJKE ROOMSCHE LEVEN (UTRECHT Z.J.)
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voorzien. Grote gezinnen moeten worden begunstigd, middelen daartoe zijn : ‘een ruime woning, kindertoeslag, vermindering van schoolgeld, R.K.Bond voor groote gezinnen.’

Vooral voor ongehuwde katholieken - jong en oud - was iedere vorm
van seksuele opwinding verboden. Aankomende priesters, die later de
biecht moesten afnemen, kregen in het laatste jaar van hun opleiding
aan het seminarie gedetailleerd onderricht in alle denkbare vormen
van seksualiteit.

verloofden zich serieus op het huwelijk voorbereiden,
vooral godsdienstig (178/179). De ouders moeten waken
tegen een gemengde verkering van hun kinderen. Als een
biechtvader er lucht van krijgt, zal hij erop aandringen dat
de jongen het uitmaakt, en als hij dat niet doet moet hij
hem in de biechtstoel de absolutie weigeren (180).
Mocht het onvermijdelijk zijn dat er dispensatie wordt
gegeven, dan moet de pastoor eerst, voorafgaand aan het
burgerlijk huwelijk, tenminste zes weken lang twee uur in
de week, de niet-katholieke partij onderricht geven. Haalt
dat niets uit, en komt ook de katholieke partij niet tot beter
inzicht, dan moet de pastoor aan de niet-katholieke partij
duidelijk maken wat zijn/haar verplichtingen zijn ten aanzien van de katholieke partij: hem/haar vrij te laten zijn
godsdienstige verplichtingen na te komen en aan de kinderen een katholieke opvoeding te geven (181).
Binnen het huwelijk is vanzelfsprekend elke vorm van
geboortebeperking, hier aangeduid met de termen onanismus en Neo-Malthusianismus, verboden. Ook hier geldt:
allemaal doodzonde, en bij volharden absolutie weigeren
(200-202). Op de preekstoel moet worden verteld dat grote
gezinnen door God bijzonder gezegend worden, genotzucht
moet vaak worden afgekeurd, en een arbeidzaam en godsdienstig leven aanbevolen. Hier gaat de tekst even over in
duidelijk Nederlands om de zielzorgers van concrete tips te
Oud • Utrecht
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Verhitte verbeelding
De seminaristen van Rijsenburg kregen tussen 1917 en 1932
moraalles van Felix van de Loo, die ook volgens de braafste
studenten een angstvallige casuïst was en het handboek
van de jezuïet E. Génicot gebruikte. De tot in details uitgesponnen casuïstiek diende om in de biechtstoel onderscheid
te kunnen maken tussen niet zondig, licht zondig (‘dagelijkse zonde’) en zwaar zondig (‘doodzonde’). De eerste categorie nam de minste, de laatste verreweg de meeste ruimte
in, want zoiets als ‘kleine materie’ op het punt van de kuisheid bestond niet. Van de Loo maakte zich erg druk over
betamelijke kleding voor vrouwen en meisjes en vond dat
er meer aandacht moest zijn voor de kuisheid bij kinderen.
Die zorgen kon hij kwijt in het invloedrijke priestertijdschrift
Nederlandsche Katholieke Stemmen (1900-1965; daarna
onder andere namen voortgezet).

Grote gezinnen werden naar katholieke opvatting bijzonder door God gezegend. Hier ontbreekt de (tweede) echtgenote en moeder, zij ligt in het kraambed in verwachting van haar
vijftiende (de eerste echtgenote had negen kinderen gebaard).
ò COLLECTIE MUSEUM CATHARIJNECONVENT UTRECHT
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Statieportret van de president van Rijsenburg mgr. A.C.M. Schaepman.
De prelaat is gefotografeerd in de bibliotheek van het grootseminarie bij
gelegenheid van zijn gouden priesterfeest in 1931.

Spil in dit Utrechtse seksvijandige dwangsysteem gedurende het Interbellum was de al vaker genoemde Tony
Schaepman. Deze prelaat, neef van de dichter/politicus Herman, was eindredacteur van de Synodebesluiten van 1928
en oprichter van en baas in de tweekoppige redactie van de
Nederlandsche Katholieke Stemmen. De seminaristen van
Rijsenburg, de toekomstige zielzorgers, moeten hun president wel als een rolmodel hebben gezien. Door de zeer
katholieke Gerard Brom werd hij getypeerd als ‘een in paragrafen gekonfijte formalist’,7 met als favoriet thema het
risico van de proximitas corporum: hoe dichter de lichamen
bij elkaar zijn, hoe groter het gevaar. Het woord liefde komt
in zijn talloze artikelen nergens voor. Ook niet in het Latijn.

ò PARTICULIERE COLLECTIE

De Stemmen waren een gezamenlijke onderneming van
de seculiere clerus van Utrecht en de paters redemptoristen van Wittem (L.). Utrechtse initiatiefnemer was
A.C.M.Schaepman, toen nog pastoor in Zevenaar, maar
vanaf 1903 ruim 25 jaar lang verantwoordelijk voor de
priesteropleiding in het aartsbisdom. Het tijdschrift was
bedoeld om de priesters in de praktijk van de zielzorg hun
‘kerkelijke wetenschap’ bij te laten houden, wat het vooral
deed door trouw de vele Romeinse decreten te publiceren,
en verder de haast nog talrijker ge- en vooral verboden van
eigen bodem. De geschiedschrijver Gerard Brom merkt op
dat ‘als er een wachtwoord voor dit tijdschrift bestond, het
wel het woord niet zou kunnen zijn’.6
Natuurlijk kreeg de kuisheid ook hier ruim haar deel. Fietsen voor meisjes was funest, het veroorzaakte wrijvingen in
de lustzone, die wel eens op een orgasme konden uitlopen.
Hetzelfde geldt voor de trapnaaimachine, die liever door
een handnaaimachine moet worden vervangen. En wat
‘onze zusters en wezen’ in hun wasserijen al niet te zien
krijgen aan lingerie van voorname dames! Het is al strikjes
en kantjes, rijk met rozen versierde hemden, vleeskleurige
lijfjes en dito doorzichtige kousen enz., enz. (NKS 26, 1926).
Ter afsluiting van dit aan een verhitte verbeelding ontsproten proza concludeert de schrijver: ‘Niet op straat, doch op
de slaapkamer gaat de kuisheid te loor.’
76
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Noten
1 Honderd jaar Willibrordkerk in Vleuten (Vleuten 1985) 64-65.
Het verhaal van Ohls zondagse expedities is mij verteld door mijn
vader, die in de jaren 30 werkte op de tuinderij van Hannes Kosterman (1893-1960) aan de Utrechtseweg.
2 De brief van Van de Wetering in het persoonlijk archief van de
auteur. Die van Jansen in Analecta Aartsbisdom Utrecht 4 (1931)
49-55. Overigens is een ‘pantalon’ volgens alle woordenboeken een
lange broek.
3 Het Centrum 3 sept. 1928. Geciteerd in Michel van der Plas
(samenstelling), Uit het rijke Roomsche Leven. 4e druk (Utrecht
z.j.) 201.
4 Acta et Statuta Synodi Dioecesanae Ultraiectensis Anno 1928 celebratae. Ultraiecti, Typis Domus S. Gregorii (Drukkerij van het Gregoriushuis), 1928.
5 ‘Nou, ik heb maanden met dat meisje in de open lucht geslapen.
Ik heb wat kou geleden voor het katholieke principe’, vertelde de
cabaretier Fons Jansen in zijn voorstelling De lachende kerk (19621965). Nergens waren de voorschriften rond kuisheid en zedigheid
zo talrijk en neurotisch als binnen de katholieke zuil. Maar ook
nergens zijn ze een generatie later zo hard weggelachen.
6 Gerard Brom, ‘De eerste 25 jaargangen’, Nederlandse Katholieke
Stemmen, L (1950) 340. ‘Niet’ als wachtwoord: ibidem 347. Hij vat
samen: ‘Jaargangen werden gevuld met wat niet mag.’
7 Ibidem.
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Porno, prostitutie en
homoseksuele ontucht
De Utrechtse zedenpolitie in actie, 1946 - 1968

In de eerste decennia na de oorlog1 treedt de Utrechtse
politie op als bewaker van de goede zeden. Naast de
afhandeling van aangiften komt de zedenpolitie vooral
in actie om pornografie op te sporen, straatprostitutie
te bestrijden en daders van homoseksuele ontucht op te
pakken. Het een gebeurt wat fanatieker dan het ander.

Maurice van Lieshout
Publicist en eindredacteur van dit tijdschrift
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In 1946 nieuw aangetreden politiepersoneel geworven uit de
Binnenlandse Strijdkrachten nadat een groot deel van de Utrechtse
gemeentepolitie na de oorlog was weggezuiverd.
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

In november 1951 reageert brigadier-rechercheur J. van Kouwen
namens de Utrechtse politie op een
Interpol-enquête naar zedendelicten. Die zijn volgens hem sinds het
einde van de oorlog toegenomen,
met name exhibitionisme, ontucht
met minderjarigen en homoseksualiteit. Als mogelijke oorzaken vermeldt hij: ‘Zinneprikkelende lectuur
etc. Demoralisering tengevolge van de
oorlogsjaren. Slechte huisvesting. Propaganda in woord en geschrift door
het Cultuur en Ontspannings Centrum (vereniging van homo-sexuelen)
en de Nederlandse Vereniging voor
Sexuele Hervorming (vereniging tot
beperking van het kindergetal).’
77
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Het hoofdbureau politie, Paardenveld 1, hier gefotografeerd eind
jaren zestig, was de uitvalsbasis van de Utrechtse zedenpolitie.
ò FOTO GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

Van Kouwen staat in zijn opvatting
niet alleen. In de periode 1945-1955
bestaat er een breed gedeelde zorg
over een algemene verloedering van
de seksuele moraal, de ‘maatschappelijke verwildering der jeugd’ (titel van
een invloedrijk onderzoeksrapport uit
1952) en de onmaatschappelijkheid
van a-sociale gezinnen (waarvan in
Utrecht een deel ‘heropgevoed’ wordt
in bestaande en nieuwe ‘woonscholen’ zoals rond het Houtplein en het
Anthoniplein).
Om de zedelijke volksgezondheid
te bewaken staat de politie een uitgebreide en strenge zedelijksheidswet ter beschikking (zie kader), in 1911
ingevoerd door de katholieke minister van Justitie Regout. Met die wet
werpt de overheid zich nadrukkelijk
op als hoeder van de seksuele moraal.
In de eeuw daarvoor - waarin van
1811 tot 1886 de Franse Code Pénal en
vanaf 1886 een nieuw Wetboek van
Strafrecht geldt - is de overheid veel
terughoudender in haar bemoeienis
met het seksueel gedrag van burgers.
Dan zijn alleen handelingen strafbaar
die schadelijk zijn voor anderen. De
wet van 1911 voert een bordeelverbod
in en dankzij de persoonlijke bemoei78
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enis van Regout wordt een artikel
opgenomen dat gelijkgeslachtelijke
seks tussen een meerderjarige en een
minderjarige (onder de 21) strafbaar
stelt (de leeftijdsgrens voor heteroseksuele contacten is dan 16 jaar).
Schennis der eerbaarheid
In de jaren vijftig telt de Utrechtse
gemeentepolitie ongeveer 500 personeelsleden. ‘De zeden’ bestaat
uit slechts vijf of zes brigadiers en
(hoofd)agenten. Hun chef moeten
ze delen met een andere afdeling.2

Van de zedenrechercheurs wordt het
nodige verwacht: ‘inzicht in maatschappelijke toestanden, kennis van
psychologie en psychiatrie, maar
bovenal gevoel voor proporties en
levenservaring.’3
Tussen 1948 en 1967 wordt er bij de
Utrechtse politie jaarlijks zo’n 140
keer aangifte gedaan vanwege een
zedenmisdrijf. Er worden gemiddeld
130 personen aangehouden van wie
er 50 in verzekering worden gesteld.
Tussen 1946 en 1958 gaat het vooral
om openbare schennis van de eerbaarheid (art.239, gemiddeld 55 zaken
per jaar) en ontucht met iemand jonger dan 16 (art.247, 45 zaken).4 Veel
lager scoren abortus, homoseksuele
ontucht en pornografie. Het aantal
personen dat staande wordt gehouden vanwege het tippel- en het uri-

Zedenwet en politieverordening
Het werkterrein van de zedenpolitie betreft de ‘misdrijven tegen de zeden’
zoals destijds omschreven in het Wetboek van Strafrecht. De belangrijkste
zijn (tussen haakjes de maximale gevangenisstraf): openbare schennis van de
eerbaarheid (art.239, twee jaar), verspreiden van pornografie (art.240, twee
jaar), verkrachting (art.242, twaalf jaar), aanranding (art.246, acht jaar), coïtus
met meisjes jonger dan 12 jaar (art.244, twaalf jaar), idem tussen 12 en 16 jaar
(art.245, acht jaar, klachtdelict), ontucht met iemand jonger dan 16 (art.247,
zes jaar), ontucht van een meerderjarige (21 of ouder) met een minderjarige van hetzelfde geslacht (art.248bis, vier jaar), exploiteren van een bordeel (art.250bis, een jaar), souteneurschap (art.432, twaalf dagen hechtenis en
drie jaar Rijkswerkinrichting), vrouwenhandel (art.250ter, vijf jaar) en abortus
(art.251bis, drie jaar).
Daarnaast kan de politie iedereen verbaliseren die zich niet houdt aan bepalingen uit de lokale Algemene Politie Verordering zoals het ‘tippelverbod’
(gericht tegen publieke uitlokking tot ontucht) en het ‘urinoirverbod’ (gericht
tegen homoseksuele contacten).
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noirverbod schommelt sterk van
jaar tot jaar en waarschijnlijk wordt
slechts een deel van hen daadwerkelijk geverbaliseerd.
Bij veel aanhoudingen worden meerdere overtredingen vastgesteld. De
artikelen 239, 247 en 248bis treffen
we in aan in verschillende combinaties. Vervolging vindt meestal plaats
op grond van het artikel met de hoogste maximumstraf.
Wie met de zedenpolitie in aanraking komt, wordt uitgebreid geregistreerd, ook als er geen proces-verbaal
wordt opgemaakt. De ‘Herkenningsdienst’ van de Utrechtse politie bouwt
vanaf 1949 een fijnmazig systeem op
van dossiers, foto’s op alfabet en misdrijfsoort en registers op bijnamen,
straatnamen en modus operandi.
Daarnaast heeft ‘de zeden’ haar eigen
kaartsysteem dat in 1967 bijvoorbeeld
de gegevens van ‘plm. 2200 - vermoedelijke - homofielen’ bevat.
Hoe de verhouding is tussen aangiften door burgers (bijvoorbeeld van
aanranding of ‘potloodventerij’) en
zaken waar de politie op eigen initiatief wetsovertreders heeft opgespoord, valt uit het overgeleverde
archiefmateriaal niet op te maken.
Opsporen van pornografisch materiaal, bestrijden van overlast door
straatprostitutie en jacht op homoseksuele ontuchtplegers zijn de
opvallendste acties waarvoor de
zedenpolitie zelf de straat op gaat.
Prikkelende lectuur
Hoewel de jaarverslagen melden dat
boekhandels en (commerciële) leesbibliotheken regelmatig worden
Oud • Utrecht
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gecontroleerd op de aanwezigheid
van pornografische lectuur, lijkt deze
taak geen hoge prioriteit te hebben.
En als het gebeurt, dan worden zulke
geschriften ‘slechts zeer sporadisch
aangetroffen’ (jaarverslag 1950). Volgens brigadier-rechercheur A.P.Feliks
doen twee problemen zich steeds
voor bij handhaving van artikel 240:
er zijn te weinig manschappen voor
deze tijdrovende taak en dikwijls is
onduidelijk wanneer sprake is van
pornografie.
Actie volgt meestal als anderen de
politie daartoe aanzetten, zoals burgemeester De Ranitz in oktober
1949. Aanleiding is een artikel in het
Utrechtsch Katholiek Dagblad Het Centrum dat waarschuwt voor de verkoop
aan minderjarigen van geïllustreerde
tijdschriften als Paris Sourire, Paris Gai,
Pin Up Magazine en “Sorry”. De politie
gaat op verzoek van de burgemeester langs bij de bekende adressen van
tijdschrifthandelaren en constateert
bij monde van rechercheur Feliks dat
die bladen ‘obscuur en banaal en zeer
zeker vrijwel uitsluitend gericht [zijn]
op zinneprikkeling’, maar ook dat de
verkoop ervan in Utrecht ‘geen reden
tot ongerustheid’ geeft (vooral omdat
geen verkoop aan minderjarigen is
geconstateerd).
Houvast voor opsporing bieden de
richtlijnen van het Bureau Criminele
Voorlichting (Ministerie van Justitie)
dat mogelijk zedenkwetsende publicaties beoordeelt. Op 17 januari 1950
verstuurt het bureau een telex aan
alle politiekorpsen betreffende het
nieuwjaarsnummer van “Sorry”: ‘op
de omslag [...] is afgebeeld een wei-

Het nieuwjaarsnummer van “Sorry”, januari 1950, werd als ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’ beschouwd. In Utrecht werden ruim
800 exemplaren in beslag genomen.
ò COLLECTIE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

nig beklede vrouwenfiguur wijzende
op een kalenderbloc met rode 1’. Deze
uitgave wordt ‘aanstotelijk voor de
eerbaarheid’ geacht en bij het aantreffen daarvan kan ‘proces-verbaal
worden opgemaakt terzake overtreding art.240 WvS’. De Utrechtse politie
maakt er werk van. Ze treft 15 exemplaren aan bij boekhandel Cultura
(hoek Voorstraat - Lange Jansstraat),
300 bij tijdschriftenhandel Nederland
op de Biltstraat en liefst 500 bij Hoenderop aan de Amsterdamsestraatweg.
Tegen de eigenaren van deze zaken
wordt proces-verbaal opgemaakt.
Die van Cultura had beter moeten
weten. Een jaar eerder haalt hij op
verzoek van de politie enkele ‘populair wetenschappelijke boekwerkjes’, te weten Het Geslachtsleven in
het Huwelijk, Sexuele Voorlichting en
Opvoeding en Aantal Kinderen Zelf
te Bepalen uit de etalage. Die boeken gelden helemaal niet als pornografisch, maar aan de ‘opvallende
reclame’ wordt volgens de agent van
dienst ‘van Rooms Katholieke zijde
aanstoot [...] genomen’. Voor hem
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In 1961-1962 werd volgens dit bericht in het
UN van 17 januari 1962 een groot aantal
Utrechtse meisjes slachtoffer van seksueel misbruik. Later dat jaar kwam de krant er niet
meer op terug, een illustratie van de terughoudende manier van verslaggeving over zedenzaken in die jaren.
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE KRANTEN

voldoende reden om in te grijpen en
passanten te beschermen tegen ongewenste prikkelingen.
Toeval en willekeur lijken in de jaren
daarna het porno-opsporingsbeleid te
blijven bepalen. Zoals in 1963: ‘Dat ook
de surveillancedienst hier een taak
kan vervullen bleek toen een surveillerende agent een schuw doend jongetje met een boekje in zijn hand uit een
boekwinkel zag komen, hem staande
hield en een praatje maakte. Dit was
het begin van de ontdekking van een

R.W. van Eijk was van 1945 tot 1959 hoofdcommissaris van de
Utrechtse gemeentepolitie. Hij adviseerde B&W regelmatig inzake
de aanpak van zedenmisdrijven.
ò FOTO F.F. VAN DER WERF | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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zeer grote hoeveelheid pornografische lectuur.’
Extra fel treedt de zedenpolitie op
tegen producenten van pornografisch
materiaal. In 1950 is er het ‘ernstige
geval’ van een creatieve kioskhouder
bij wie ‘een belangrijke hoeveelheid
pornografische lectuur, waaronder
enige gestencilde, zeer zedenkwetsende geschriften’ in beslag wordt
genomen. De rechter veroordeelt hem
later tot tien maanden plus tbs. Op 27
maart 1962 vindt de arrestatie plaats
van een maker van pornofilms. Daar
laat de politie het niet bij: ‘Na een uitgebreid onderzoek kon van de jongedames - befaamde prostituées - die
voor de vervaardiging dezer films als
“actrice” optraden, de identiteit worden vastgesteld en tegen hen procesverbaal worden opgemaakt.’
Straatprostitutie
Begin jaren vijftig kent de zedenpolitie zo’n 75 prostituées bij naam en
toenaam, terwijl nog eens 50 vrouwen als ‘verdacht’ gelden. De ‘huizen’
(enkele ‘ramen’ in de Vogelenbuurt
en privé-adressen waar betaalde seks
plaatsvindt) en de café-prostitutie
(vrouwen pikken klanten op in gelegenheden als Extase en de Bunkerbar)

houden de politie weinig bezig. De
activiteiten daar worden gedoogd, af
en toe gecontroleerd en de zedenafdeling intervenieert alleen als er zich
misstanden lijken voor te doen.
Ook op dit terrein getuigt ‘de zeden’
van een brede taakopvatting. In 1950
neemt de chef contact op met de garnizoenscommandant van de vele
kazernes in de stad. Hij adviseert militairen de toegang te verbieden tot 23
‘verdachte huizen’. Dat advies wordt
overgenomen. Daar staat tegenover
dat drie cafés - Limburgia, Cabaret Old
Dutch en de Raadskelder - die een jaar
eerder tot verboden gebied verklaard
zijn, voor soldaten weer toegankelijk
worden ‘nadat gebleken was, dat de
exploitatie beduidend verbeterd was’.
Ook de verdachte huizen worden na
een jaar alweer vrijgegeven.
Naast militairen zullen ongetwijfeld
Utrechtse mannen, Jaarbeursbezoekers en treinreizigers tot de clientèle
van de prostituées behoord hebben.
Als ze geen vast adresje hebben, kunnen ze terecht achter de NS-hoofdgebouwen bij de Laan van Puntenburg
en de Moreelselaan of in de noordelijke binnenstad in de Breedstraat en
omgeving. Daar werven vrouwen hun
klanten op straat en niet zelden vindt
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de seks vervolgens plaats in een donker hoekje, een portiek of een andere
halfverborgen locatie. Het is deze
straatprostitutie die de politie het
meeste werk bezorgt.
Aanleiding zijn keer op keer de klachten van buurtbewoners die zich tot
de politie of de burgemeester wenden. Zo schrijft hoofdcommissaris Van
Eijk in oktober 1951 aan burgemeester
De Ranitz: ‘Reeds geruime tijd bereiken mij klachten van de bewoners
van de Kleine Slachtstraat, over het
meer dan ergerlijke en brutale optreden van verschillende prostituée’s, die
in de portieken van de aldaar gelegen
woningen hun onzedelijk bedrijf zouden uitoefenen [...] Veelal ook, worden daarna de gebruikte preservatiefs
ter plaatse op straat gedeponeerd,
waarna kleine kinderen uit de omgeving de volgende morgen deze oprapen en als speelgoed gebruiken. Het
hoeft geen betoog dat hieruit een
groot gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan [...] De oorzaak van
de gesigneerde misstanden ligt m.i. in
de bijna volkomen duisternis, waarin
bovengenoemd straatje is gehuld.’
Van Eijks verzoek om meer verlichting aan te brengen wordt snel gehonoreerd maar verhelpt het probleem
niet. Ook extra surveillance - zoals
in december 1951 en januari 1952 in
de Breedstraat en omgeving - heeft
alleen tijdelijk effect of zorgt ervoor
dat de prostituées en hun souteneurs
hun werkterrein verleggen.
Tenzij er sprake is van op heterdaad
betrappen heeft de politie slechts
één instrument om publieke vrouwen op hun gedrag aan te spreken:
Oud • Utrecht
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het tippelverbod. Dat bestaat uit twee
bepalingen. Ten eerste is het verboden ‘op de openbare weg of op een
van de openbare weg zichtbare plaats
iemand door woorden, gebaren of op
enige andere wijze tot het plegen van
ontucht uit te lokken’. Ten tweede zijn
in de APV vermelde straten tussen 21
en 1 uur ’s nachts verboden terrein,
nadat iemand door ‘een ambtenaar
van politie in het belang van de openbare orde of zedelijkheid gelast is zich
te verwijderen’.
Een agent kan een van prostitutie verdachte vrouw alleen wegsturen; verbaliseren kan pas als zij
binnen de vastgestelde tijd in het verboden gebied terugkeert. Het leidt
tot een kat-en-muisspel, te meer
omdat de vrouwen de agenten in burger van gezicht kennen. Zodra die
zich teruggetrokken hebben, komen
de vrouwen weer tevoorschijn. Een
eventuele boete - een paar tientjes nemen ze op de koop toe. Een voorstel
van de politie om de burgemeester de
bevoegdheid te geven een straatverbod van maximaal drie maanden op
te leggen, gaat B&W dan nog te ver.
Steeds
nieuwe
burgerklachten
(lawaai- en verkeersoverlast, intimidatie, rommel op straat en gerommel
in portieken) leiden in de jaren vijftig
en zestig tot uitbreiding van het tippelverbod naar een groot deel van de
Utrechtse binnenstad, de stationsomgeving en andere buurten.
Onrust Vogelenbuurt
In de tweede helft van de jaren vijftig
rapporteert de politie een vermindering van het probleem, omdat ‘diverse

Utrechtsch Nieuwsblad 2 juli 1966
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE KRANTEN
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De Volkskrant 8 juli 1966
ò WWW.DELPHER.NL

straatprostituée’s hun arbeidsterrein
hebben verlegd naar de autowegen
in de omgeving van Utrecht, terwijl
een andere gedeelte woonscheepjes
heeft betrokken, waar zij hun “clienten” ontvangen.’ Die boten liggen aan
het Zandpad langs de Vecht waar de
(raam)prostitutie zich later steeds
meer zal gaan concentreren.
De rust aan het prostitutiefront is
van korte duur. In de jaren zestig verplaatst de straatprostitutie zich naar
de Vogelenbuurt en veroorzaakt daar
veel overlast. In 1965 en 1966 ontvangt de burgemeester de ene na de
andere brief van bewoners die klagen over de beledigingen, bedreigingen en het nachtelijke geschreeuw
en gevloek van prostituées en de intimidatie en mishandelingen gepleegd
door hun souteneurs.
Als ingrijpende maatregelen uitblijven, escaleert de zaak. Op 1 juli 1966
laat een delegatie van buurtbewoners aan waarnemend hoofdcommissaris C.S. van Doesburg weten dat
er een knokploeg is gevormd om het
recht in eigen hand te nemen. Het
Utrechtsch Nieuwsblad meldt een dag
82
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later: ‘Om half tien vrijdagavond gingen zes agenten onder leiding van een
inspecteur op pad. Zij stuitten op rond
honderd buurtbewoners [...] Toen de
politie vertelde dat zij het varkentje wel zou wassen trok de knokploeg
zich terug.’
Na een rustig weekend is het de
dagen daarna opnieuw raak. Op het
Koekoeksplein verzamelt zich ‘een
menigte van 200, 300 mensen’ (UN
7 juli) die automoblisten vragen wat
ze komen doen, op hun auto’s slaan
en nummerborden noteren. Enkele
buurtbewoners gaan gewapend met
gummistokken, een windbuks en een
geladen pistool de straat op en het
komt tot vechtpartijen met souteneurs die met een fietsketting en een
zweep zwaaien. Buurtwinkeliers en
de UN-fotograaf worden bedreigd. De
politie zet op het hoogtepunt van de
rellen drie surveillancewagens en 20
agenten in.
Intussen stuurt hoofdcommissaris H.W. Offers een voorstel aan B&W
om ‘prostituees, die zich in bepaalde
straten misdragen, een verblijfsontzegging van maximaal 3 maanden te
geven’. De burgemeester tekent daar
persoonlijk bij aan ‘het een dubieuse
bepaling’ te vinden, maar hij ziet geen

alternatief. ‘Primair ligt de ellende
(uiteraard!) bij de mannen i.c. de vloed
van buitenlandse (vooral Marokkaanse) werkkrachten en derzelver
verveling. De gemeente kan er iets
aandoen via de straatverlichting.’5
Eind juli is de rust weergekeerd. Ruim
30 van de 100 prostituées zijn verdwenen (ze zouden afkomstig zijn uit
andere delen van het land en dagelijks
in de Vogelenbuurt worden gedropt),
er wordt extra gesurveilleerd en veel
vrouwen hebben een proces-verbaal
gekregen. In november wordt het tippelverbod uitgebreid met de mogelijkheid iemand een straatverbod van
maximaal één maand op te leggen.
Bij politie en gemeente groeit eind
jaren zestig het besef dat er structurele maatregelen nodig zijn om de
overlast van prostitutie te beteugelen. Concentratie lijkt het tovermiddel. Daarvoor pleit de chef kinder- en
zedenpolitie in mei 1967. Hij constateert dat die deels al plaatsvindt in de
woonschepen langs de Vecht, maar
hij verwacht dat verdere uitbreiding
daar tot klachten en sanering van het
gebied zal leiden. Hij sluit zich aan
bij het rapport van de hoofddirecteur
openbare werken die goede mogelijkheden ziet de prostitutie te concentreren in de driehoek Kolfstraat
- Riemstraat - Tromstraat, deel van
het zogenaamde Verdomhoekje.6
Begonnen zou kunnen worden met de
Kanonstraat omdat verschillende panden daar al voor prostitutie worden
gebruikt en de bewoners (tijdelijk)
weg moeten in verband met de bouw
van de tweede Leidseveertunnel. Met
het plan wordt niets gedaan. Pas in
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1970 gaat een gemeentelijke werkgroep, ingesteld op advies van vier
(hoofd)inspecteurs van de gemeentepolitie, zich serieus buigen over een
Utrechts prostitutiebeleid.7
Homoseksuele ontucht
Naast de bestrijding van pornografie en straatprostitutie besteedt
de zedenpolitie speciale aandacht
aan homoseksuele contacten in de
publieke ruimte. Het betreft vooral
het bijzondere gebruik van urinoirs
om contacten te leggen en/of seks
te hebben.
Al in 1949 meldt de rechtskundige
commissie, een juridisch adviesorgaan
van de gemeente: ‘Een nauwgezet
onderzoek heeft uitgewezen, dat in
deze gemeente op ernstige wijze misbruik wordt gemaakt van openbare
urinoirs. Het kwaad blijkt zich voor te
doen, zowel op de bovengrondse, als
op de ondergrondse plaatsen. In een
dezer urinoirs zijn onlangs gedurende
een tijdvak van 5 weken niet minder dan 26 personen van het mannelijk geslacht gearresteerd [...].’ Ze zijn
betrapt op openbare schennis der
eerbaarheid en in meerdere gevallen
ook op seks met een geslachtsgenoot
onder de 21 jaar.
Omdat de gewraakte handelingen
vaak moeilijk vast te stellen zijn, stelt
de commissie voor de Algemene Poltieverordening uit te breiden met een
bepaling die preventief moet werken,
namelijk dat iemand zich niet langer
dan drie minuten achtereenvolgens
in een urinoir op mag houden. In Den
Haag blijkt zo’n bepaling ‘met effect
te worden toegepast’. Op 19 april van
Oud • Utrecht
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dat jaar wordt de bepaling van kracht.
Hetzelfde jaar worden er 88 mannen
aangehouden in verband met ‘in die
gelegenheden gepleegde homo-sexueele handelingen’.
Het observeren van mannen die zich
ophouden in de buurt van urinoirs is
voor de Utrechtse zedenpolitie gangbare praktijk. Oud-rechercheur De
Goede verklaart in 1985 in een interview met onderzoeker Pieter Koenders dat er vanaf de jaren dertig tot
in de jaren vijftig twee rechercheurs
waren, bijgenaamd ‘de Bolhoeden’,
die ‘echt op homo’s jaagden’. Ze doen
dat onder andere vanuit een raampje
van een mosterdfabriek en door een
spleet ‘op gulphoogte’ in de muurvoegen van de Irenehal van de Jaarbeurs. Die observatieposten bieden
zicht op respectievelijk het urinoir
dat onder homo’s bekend staat als
‘de Mosterd’ (aan de Nieuwekade,
nauwelijks 100 meter van het hoofdbureau van politie) en de waterplaats
op het Vredenburg.
Mogelijk is een van de ‘Bolhoeden’ ook
opsteller van een rapport (19 mei 1947)
waaruit blijkt dat rechercheurs zich
niet beperken tot observatie maar
ook undercover-acties ondernemen:
‘Ik, eerste verbalisant, begaf mij in het
middelste van de drie vakken waaruit
de urinoir bestaat en voldeed aan een

Achterzijde huizen (oneven nummers) Kanonstraat. Volgens de
hoofddirecteur van openbare werken van de gemeente Utrecht
vond in de panden 1bis, 5bis, 7, 9 bis, 11 en 29bis prostitutie plaats.
Samen met de chef zeden- en kinderpolitie adviseerde hij B&W
in 1967 de (straat)prostitutie vanuit de binnenstad te verplaatsen naar deze en omliggende straten in het zogenaamde ‘Verdomhoekje’.
ò FOTO DIENST VOLKSHUISVESTING, AFDELING BOUW- EN WONINGTOEZICHT CA 1965 |
HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

natuurlijke behoefte. Nadat ik daarmede klaar was, en mijn pantalon, ter
hoogte waar zich mijn manlijkheid
bevindt, had gesloten met knopen,
voelde ik, dat een mijn onbekend
manspersoon, die zich in die urinoir
bevond aan mijn linkerzijde, zijn hand
bracht naar mijn lichaam, ter hoogte
waar hij mijn manlijkheid vermoedde,
en terwijl hij met zijn hand twee knopen van mijn pantalon op de aangegeven plaats losmaakte, wendde hij zich
geheel naar mij toe. Terwijl hij deze
handeling verrichtte, bescheen ik hem
met het licht mijner electriese zaklantaarn, en zag, dat hij zijn geheel ontblote manlijkheid buiten zijn klederen
stak, en deze naar mij toe gewend
hield.’8 Het vervolg laat zich raden.
‘Schuchter’ en ‘fanatiek’

Controle door de zedenpolitie op de
ene locatie leidt net als bij de straatprostitutie tot verplaatsing van de
activiteiten naar een andere plek,
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De Nieuwekade in 1967 met rechts van het Volkswagenbusje het urinoir dat door agenten van de
zedenpolitie in de gaten werd gehouden vanuit Van Rijns mosterdfabriek. Onder homoseksuele
mannnen stond het urinoir bekend als ‘de Mosterd’.
ò FOTO GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

In de herfst van 1966 werden veel fietsende vrouwen in de avonduren lastig gevallen. Hoofdagent C.J. Berserik ging in vrouwenkleren op pad als lokvogel.
ò FOTODIENST POLITIE UTRECHT | UIT MOUTON, VAN SCHOUT TOT WOUT (1985)
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zoals blijkt uit een politierapport
uit november 1953: ‘In verband met
een klacht omtrent een invasie van
homosexuëlen gedurende de avonduren in de Prinsesselaan wordt door
mij, WILLEM ANTOON TIEMAN, Inspecteur
van de Gemeentepolitie te Utrecht,
als volgt gerapporteerd: De omgeving van de Museumbrug mag zich
inderdaad in de bijzondere belangstelling van deze soort van personen
verheugen; dit houdt verband met de,
vóór de ingang van de R.K. Begraafplaats aanwezige openbare waterplaats [...] Voortdurend wordt dan ook
toezicht gehouden, dat artikel 19 bis
der Verordening Straatpolitie (“niet
langer dan 3 minuten in een openbare waterplaats”) niet overtreden
wordt. Herhaaldelijk is ook door personeel controle in burgerkleding uitgeoefend, hetgeen er in 5 gevallen toe
heeft geleid [...] dat personen terzake
openbare schennis der eerbaarheid
werden geverbaliseerd [...].’
Opvallend is het vervolg van Tiemans
rapport: ‘Hoewel de aanwezigheid

dezer jagers op grof wild de attractie
van het Rosarium etc. zeker niet verhoogt, dient echter vermeld, dat nimmer klachten zijn binnengekomen van
personen, die door dergelijke liefhebbers-van-hetzelfde-geslacht werden
lastig gevallen. Hun activiteit beperkt
zich op heden uitsluitend tot het uitzetten van hun netten - d.w.z. het rustig afwachten totdat een persoon
verschijnt, die wederkerig tekenen van
gecharmeerdheid ten beste geeft.’
De inspecteur vervolgt met de vaststelling dat ‘optreden tegen het in
geding zijnde euvel’ ‘bijzonder moeilijk’ is, want, zo vervolgt hij, de heren
begeven zich vaak naar de Oostbroekselaan en de Johannapolder die zich
(dan nog) op het grondgebied van
andere gemeenten bevinden. Hij ziet
wel mogelijkheden in het instellen
van ‘verboden straten’ zoals die vastgesteld zijn in het tippelverbod voor
publieke vrouwen (‘uitgebreid met:
Museumlaan, Prinsesselaan, Emmalaan plus het gedeelte van de Biltstraat tot aan het Kalfje’), maar hij
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Noten

denkt dat ‘optreden óók dan nog
alleen mogelijk zal zijn tegen de
beperkte groep van homosexuëlen,
van wie gegevens bij de afdeling
Zedenpolitie aanwezig zijn. Mocht
optreden op die grond wel mogelijk
blijken, dan valt trouwens te voorspellen, dat betrokkenen hun jachtgebied
zeker naar andere plaatsen zullen verleggen - hoewel schuchter, zijn zij uitzonderlijk fanatiek.’9
De voorgestelde uitbreiding van
het tippelverbod naar de Museumlaan en wijde omgeving vindt pas
plaats met de aanpassing in 1966
naar aanleiding van de problemen
in de Vogelenbuurt. Bij het voorstel
van B&W dat nog naar de gemeenteraad moet, tekent de chef van de kinder- en zedenpolitie aan: ‘Ik neem aan
dat het niet Uw bedoeling is dat “de
homosexuelen in de omgeving van de
Prinsesselaan” met zoveel woorden
in de voordracht ten tonele worden
gevoerd.’ Met andere woorden: de
gemeenteraad hoeft van hem niet te
weten dat het bij de Museumlaan en
omgeving niet om straatprostitutie
gaat, maar om mannen op zoek naar
andere mannen.10
Vindt het optreden van de Utrechtse
zedenpolitie tegen pornografie en
straatprostitutie meestal ad hoc en
re-actief plaats, tegen homoseksuele contacten komen de zedenrechercheurs vooral in actie op eigen
initiatief. Tot in de jaren zestig volharden ze met een zeker fanatisme in
hun rol als handhavers van de ‘goede
zeden’ daarin gesteund door de wet
en ongetwijfeld door een meerderheid van de Utrechtse bevolking.11
Oud • Utrecht
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1 De keuze voor dit tijdvak berust op praktische en inhoudelijke overwegingen. Praktisch: van het archief van de
gemeentepolitie vóór 1945 zijn zeer weinig stukken overgeleverd, terwijl het archief van de zedenpolitie vanaf
1968 nog niet openbaar is. Eerdere onderzoekers zoals Weijkamp (1994) en Koenders (1996) hadden meer
materiaal tot hun beschikking zoals dossiers, persoonskaarten en processen-verbaal die bij de overdracht van
het archief van het hoofdbureau van politie naar Het Utrechts Archief in 1997 (vrijwel zeker) vernietigd zijn.
1968 vormt inhoudelijk een te verdedigen afgrenzing, omdat eind jaren 60 de opvattingen over (on)zedelijkheid
en de rol van de overheid in zedenzaken sterk veranderen wat ook leidt tot een terughoudender politieoptreden.
2 In 1965 wordt de zedenpolitie samengevoegd met de kinderpolitie.
3 Aldus J. van IJzendoorn, hoofd onderafdeling criminele zaken van de afdeling politie op het ministerie van Justitie tijdens een landelijke bijeenkomst op 16 juni 1954 van vertegenwoordigers van de zedenpolitie uit de grote
steden.
4 De jaarverslagen vanaf 1958 vermelden geen speficatie naar delict.
5 In dezelfde week stuurt het gemeentebestuur een brief aan de minister van Justitie met de noodkreet dat ‘de
onbegrensde stroom van vooral Marokkanen de gemeente voor onoplosbare problemen stelt’ (UN 7 juli 1966).
Drie jaar eerder stelt de politie in haar jaarverslag nog vast: ‘Hoewel het zich sterk uitbreidende aantal vreemdelingen te Utrecht vooral op zedelijk gebied aanvankelijk enige reden tot ongerustheid gaf (Italianen, Grieken,
Turken), is thans de veronderstelling wel gewettigd, dat zij zich vrij goed hebben aangepast en niet abnormaal
veel meer met de politie in aanraking komen.’
6 Inmiddels verdwenen, nu het Westplein.
7 Zie daarvoor het artikel van Lex van Rens in dit nummer.
8 Ingezien en geciteerd door Weijkamp (1994), 22-23.
9 De auteur van dit bloemrijk proza, inspecteur W.A. Tieman, geeft na zijn pensionering talloze lezingen over de
politiepraktijk waarover hij ook twee populaire boekjes publiceert: Lachen en huilen in het hoofdbureau. Van
zware jongens en lichte meisjes (Amsterdam 1969?) en Mijn vriendinnen, de lichte meisjes. Herinneringen van een
hoofdinspecteur van de zedenpolitie (Hoorn 1976).
10 Slechts incidenteel gaat het om mannelijke prostitués die daar hun diensten aanbieden.
11 Eind jaren zestig veranderen de opvattingen over de rol van de overheid als zedenmeester. In 1970 stelt de
minister van Justitie een adviescommissie herziening zedelijkheidswetgeving in die na enkele deelrapporten in
1980 met een eindrapport komt waarin de nadruk ligt op bescherming van de wilsvrijheid van burgers bij het
aangaan of afwijzen van seksuele relaties. Artikel 248bis wordt geschrapt in 1971.
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Scène uit Le Coucher de la Mariée (1896) te zien op
de Utrechtse kermis van juli 1897. Van het filmpje,
dat zeven minuten duurde, zijn slechts twee minuten bewaard gebleven.
ò SCREENSHOT WWW.YOUTUBE.COM

De vrees voor ergerlijke projecties
Seks in Utrechtse films en bioscopen
De eerste filmvertoning in Utrecht vindt plaats op 29
november 1896. Negen maanden en slechts een beperkt
aantal voorstellingen later besluit B&W van Utrecht ‘dat geen
kinematograaf mag aanwezig zijn wanneer niet alvorens door
den eigenaar is overlegd het programma zijner voorstellingen en
door den Burgemeester goedgekeurd.’1 Het is het begin van een
langdurige strijd van de Utrechtse overheid om greep te krijgen
op wat zij ziet als de gevaren van film en bioscoop.2
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Een van de films die mogelijk aanleiding
hebben gegeven tot de zorgen van B&W is
het Franse filmpje Le Coucher de la Mariée
dat op de kermis van juli 1897 te zien is en
waarover het Utrechtsch Nieuwsblad later
schrijft dat het deze film, waarin te zien is
hoe een bruidegom van achter een kamerscherm naar zijn bruid loert die zich van
haar vele kledingstukken ontdoet, ‘om alle
aanstoot te vermijden, liever van het programma [zag] verdwijnen.’3
Kritiek is er vaker. Zo schrijft een filmbezoeker in een ingezonden brief in het
Utrechtsch Dagblad van 22 november 1905:
‘Er werden mooie stukken op het doek
gebracht, als Zwitserland in den winter
en Carnaval in Venetië, maar de stukken
Gefopte Droomen, Verraderlijke inktvlakken, Plafonddansen, enz. verheffen niet.
Waarom keurt de commissie die hier recht
toe heeft de stukken niet af? Of bestaat
zulk eene commissie niet?’ Zulk een commissie bestaat dan nog niet.
Er is ook kritiek op de bioscoop als zodanig.
Daar zit het publiek, mannen en vrouwen
door elkaar, dicht opeen in een donkere
zaal. Daar moeten wel dingen gebeuren
Oud • Utrecht
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Herman de Wit
Studeerde theaterwetenschap in Utrecht, was werkzaam
bij verschillende filminstellingen, was van 1992 tot 2012
Hoofd Programma van het Nederlands Film Festival en
was mede-auteur van een boek over film in Utrecht.

die het daglicht niet verdragen kunnen. De
films worden steeds langer en de kritiek
erop neemt toe. Zo doet de Deense film
De gevaarlijke ouderdom, naar de roman
van de Deense schrijfster Karin Michaelis,
over een vrouw en haar verschillende relaties, vele wenkbrauwen fronsen. De film is
in april 1911 in verschillende Utrechtse bioscopen te zien. Het katholieke dagblad
Het Centrum is blij dat de Bioscoop-Salon
Vreeburg deze film na de kritiek van het
programma afvoert, zodat men in die bioscoop, zo schrijft de krant `weer ten alle
tijde met vrouwen, meisjes en kinderen
kan komen, zonder de vrees voor ergerlijke
projecties’.4 Maar de Flora Bioscoop houdt
hem op het programma.
Lichtbeeldenverordening
Hoewel de bioscopen ertoe overgaan de
voor kinderen minder geschikt geachte
films alleen ’s avonds te vertonen, blijven deze films voor velen een doorn in het
oog, temeer daar blijkt dat veel kinderen
de avondvoorstellingen bezoeken. Steeds
sterker wordt dan ook de roep om kinderen
uit de bioscoop te weren. In november 1913
wijst de minister van Binnenlandse Zaken,
mr. P.W.A. Cort van der Linden de gemeentebesturen op de mogelijkheden om ‘paal en
perk [te] stellen aan het geven van bedenkelijke sensationeele voorstellingen, die tot
misdrijf prikkelen, de toeschouwers vertrouwd maken met immoreele toestanden
of op andere wijze verderfelijken invloed
uitoefenen.’5 De Bond tot Behartiging
van de Belangen van het Kind verzoekt in
1914 om ‘gemeentelijke verordeningen tot
bescherming van jeugdigen tegen het bioscoopgevaar’.6 Voor een totaal verbod van
filmvertoningen voelt B&W van Utrecht
niets, wel vindt zij dat kinderen tegen de
Oud • Utrecht
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verderfelijke invloed van de bioscoop moeten worden beschermd. Ze stelt een regeling voor waarbij het verboden wordt om
kinderen tot de leeftijd van 16 jaar tot filmvertoningen toe te laten, tenzij de films zijn
goedgekeurd door een bioscoopcommissie,
waarvan de leden door B&W zullen worden benoemd. De gemeenteraad gaat met
dit voorstel akkoord en op 6 februari 1915
treedt de zogenaamde Lichtbeeldenverordening in werking.
De Utrechtse bioscoopexploitanten verzetten zich fel tegen de verordening. Niet
alleen lopen ze ongetwijfeld inkomsten
mis, de filmkeuring levert hen ook een hoop
extra werk op. Ze moeten voor de leden
van de commissie speciale filmvertoningen
organiseren en extra filmkopieën achter de
hand houden voor het geval de commissie films afkeurt. En dat doet de commissie zeer regelmatig. Ze keurt meer films af
dan goed. Zelfs de films van Charlie Chaplin
kunnen niet door de beugel.
Al snel besluiten de exploitanten hun films
niet langer aan de commissie voor te leg-

In 1937 vertonen de Utrechtse bioscopen een ‘protestfilmpje’ tegen de gemeentelijke Lichtbeeldenverordening die de toegang tot de bioscoop verbiedt voor
kinderen onder de 14 jaar.
ò NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Utrechtsch Nieuwsblad 24 april 1911

gen en ze ongekeurd aan een publiek van
boven de 16 jaar te laten zien, daarbij voor
lief nemend een belangrijke groep potentiële bezoekers uit te sluiten. Een oogje
dichtknijpen en jongeren onder de 16 toch
toelaten is geen optie. De Utrechtse politie
controleert streng. Zo wordt in januari 1916
de directeur van de Flora Bioscoop beboet
als er een 12-jarige jongen in zijn zaal wordt
aangetroffen. De Utrechtse bioscopen zien
hun jeugdige bezoekers soms uitwijken
naar andere plaatsen als daar een film wel
mag worden vertoond.
Bioscoopwet
Elke plaatselijke filmkeuringscommissie
hanteert haar eigen normen. In het zuiden
van het land zijn daarnaast nog speciale
katholieke keuringscommissies actief. De
landelijke opererende filmdistributeurs
staan voor een vrijwel onmogelijke taak:
waar is welke film toegestaan? Ze ijveren, als er dan toch gekeurd moet worden,
voor een landelijke keuring waarmee de
gemeentelijke keuringen kunnen vervallen.
In 1926 wordt de Bioscoopwet aangenomen waarin wordt bepaald dat de Centrale
Commissie voor de Filmkeuring de landelijke keuring zal gaan uitvoeren. In 1928
begint zij met haar taak: toetsen of een film
niet in strijd is met de openbare orde of de
goede zeden. Ze kan een film voor iedereen toelaatbaar achten, maar ook bepalen
87
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Niet iedereen is gecharmeerd van de losse zeden in Amerikaanse films. Vandalen verwijderen in 1948 de afbeelding
van Esther Williams, hoofdrol in de muziekfilm Bathing Beauty (1944), van de gevel van de City-bioscoop en smijten die in de Drift. Opgevist en opgedroogd wordt ze teruggehangen en de extra publiciteit zorgt voor een kassucces.
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

dat alleen personen boven de 14 of boven
de 18 jaar een film mogen zien. Of dat een
film voor iedereen ontoelaatbaar is. Ze kan
ook ontoelaatbaar geachte scènes uit een
film laten knippen. Om de confessionele
partijen tevreden te houden blijven echter gemeenten het recht houden ook zelf te
blijven keuren. Zo kunnen de gemeenten in
het zuiden de censuur blijven toepassen die
de Katholieke Film Centrale nodig acht.
De Utrechtse bioscopen die denken onder
het juk van de plaatselijke keuring uitgekomen te zijn, zijn hevig ontzet als
de Utrechtse gemeenteraad besluit de
bestaande Lichtbeeldenverordening te
handhaven. En zo blijft Charlie Chaplin voor
Utrechtse jongeren, nu onder de 14, taboe.
Een protestfilm die in alle Utrechtse bioscopen wordt vertoond mag niet baten. Als de
Flora Bioscoop bij de vertoning van een aantal films met het beroemde kindsterretje
Shirley Temple met groot succes een look
alike-wedstrijd organiseert, mag de winnares zelf de films van haar grote voorbeeld
niet bekijken, want ze is nog geen 14. Zij en
haar vriendinnetjes kunnen wel naar het
Figi Theater in Zeist, waar de verordening
niet geldt. Pas in 1941 wordt door de Duitse
bezetter de omstreden Lichtbeeldenverordening afgeschaft en geldt ook in Utrecht
alleen de Centrale Filmkeuring.
Sexy filmsterren
Na de oorlog zijn sommige van de populaire
Amerikaanse films die met enige vertraging
de Nederlandse bioscopen bereiken, een
doorn in het oog van diegenen die de juiste
88
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normen en waarden hoog in het vaandel
hebben staan. In 1948 is de ‘zwembadmusical’ Bathing Beauty te zien, met in de hoofdrol de beroemde zwemkampioene Esther
Williams. Ondanks de vele dames in kleurrijke badpakken is de film goedgekeurd
voor alle leeftijden. Op het grote bord dat
de City Bioscoop aan de gevel heeft bevestigd, is Esther Williams in zo’n fraai badpak
te bewonderen. Tot verdriet van de secretaris van de Katholieke Arbeiders Jeugd
in Utrecht die in een protestbrief aan de
gemeente verzoekt ‘de meer dan ergerlijke
voorstelling aan de voorluifel van het City
Theater te laten verwijderen’.7 Niet lang
daarna drijft het reclamebord in de Drift.
Het bord wordt uit het water gevist en
opnieuw op de luifel gezet. Voor City en de
film uitstekende reclame.
Esther Williams in badpak is nog niets bij de
sexy dames Marilyn Monroe en Jane Mansfield die ook vanuit Amerika de Utrechtse
bioscopen veroveren, of Brigitte Bardot die
vanuit Frankrijk menig bioscoopbezoeker
in vervoering brengt. Steeds vaker zijn er
broeierige en opwindende films te zien.
Wie zijn kennis over de seksualiteit wil verdiepen kan terecht bij Zweedse of Duitse
‘voorlichtingsfilms’ zoals Het wonder der
liefde van de Duitse Nederlander Oswald
Kolle, waarin gewichtig over seksuele activiteiten wordt gesproken, maar in prikkelende scènes ook het een en ander wordt
gedemonstreerd.
Ook zijn er pikante films die, vermomd als
voorlichtingsfilm, waarschuwen tegen de
gevaren van de liefde, zoals de handel in

blanke slavinnen (Blonde handel in Istanboel) of de verlokkingen van de prostitutie
(Web der ontucht) waarbij vooral de opwindende kanten van die gevaren worden
getoond. Al snel wordt een dergelijk alibi
achterwege gelaten en tonen films als Sensuele belevenissen in Zweden, Striptease van
Parijs en Gejodel onder de Tiroler rokjes de
nodige pikante taferelen.
Verspreid over het land specialiseren bioscopen zich in dit soort films. In Utrecht is
het de Palace Bioscoop die vanaf 1964 deze

De bioscoop op het Vredenburg vertoont vanaf 1964
overdag journaals, kinder- en tekenfilms onder de
naam Filmac en ’s avonds het pikantere werk onder
de naam Palace.
ò FOTO GAU CA. 1965 | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Advertentie voor Filmac / Palace in het UN van 18 oktober 1967 en een ‘recensie’ van In het web der ontucht in
het UN van 20 oktober 1967.
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE KRANTEN

zogenaamde ‘nachtclubprenten’ gaat vertonen. Overdag heet de bioscoop aan het
Vredenburg Filmac en worden er journaals,
teken- en kinderfilms vertoond. ’s Avonds
worden wat bordjes verhangen, heet de
bioscoop Palace en is zij het domein van
de seksfilm. De recette is prima. ‘Soms
zat ik met mijn ogen te knipperen’, herinnert programmeur Rudi Bakker zich, ‘en
dan niet vanwege het doorkijkje op al dat
secuur gefotografeerd naakt, maar tegen
die allerliefste, bikkelharde recettes, week
in week uit.’8
Knippen en verbieden
Vanaf 1967 is Willem van Batenburg de
bedrijfsleider van de Palace. Hij ziet in de
softporno films in zijn theater aanvankelijk
wel veel bloot, maar geen geslachtsdelen of
expliciete seks. De filmkeuring ziet echter
genoeg wat te schokkend is voor het Nederlandse publiek en laat regelmatig scènes uit
de filmkopieën knippen. Zo moet in 1969
uit de film Het badhuis der zeven zaligheden zo’n tien minuten worden geknipt.9
Deze coupures blijven niet zelden in de
filmcabine achter. Een actieve filmoperateur heeft ooit een reeks van deze coupures achter elkaar op een filmspoel gezet. In
Oud • Utrecht
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besloten kring wordt die spoel soms onder
grote hilariteit aan het bioscooppersoneel
vertoond. Intussen controleert de gemeentepolitie de bioscopen. Zijn de bezoekers
niet te jong? Zijn de filmfoto’s in de vitrines

niet te uitdagend? Distributeurs en vertoners hebben het druk met het plakken van
strookjes op al te blote foto’s.10
Dat de filmkeuring nog steeds een grote
rol speelt bij de filmvertoning merkt ook
Hubert Bals die als medewerker van de
Utrechtse bioscooponderneming Wolff
het befaamde internationale filmfestival
Cinemanifestatie organiseert in de biosco-

Utrechtse filmster Sylvia Kristel in Emmanuelle 2, L’Antivierge (1975)
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Scène uit Pruimenbloesem (1982) van de Utrechtse
bioscoopeigenaar / regisseur Willem van Batenburg,
in het midden hoofdrolspeelster Diane de Koning
ò PARTICULIERE COLLECTIE

pen Camera en Studio. Ook de festivalfilms
moeten door de filmkeuring toelaatbaar
worden bevonden, wat niet altijd gebeurt.
Zo wordt bij de eerste editie van het festival in 1966 de Nederlandse korte film Schermerhoorn van Mattijn Seip, over de relatie
van een man met een 15-jarige jongen, niet
voor vertoning toegelaten en moet in 1972
uit de film Overload van Mel Clay een masturbatiescène worden geknipt en kan de

bekende Amerikaanse underground-productie Trash van Paul Morrissey alleen in
een door de keuring zwaar verminkte versie
vertoond worden.11
De inventieve Bals vindt vaak wel een
oplossing voor de ingrepen van de keuring.
Hij maakt de bezoekers aan een verboden
film voor de prijs van het bioscoopkaartje lid van een club en kan zo de film in
besloten
clubverband
ongeschonden
laten zien, of hij vertoont, zoals bij Schermerhoorn, de film in het kader van een
studiebijeenkomst, waar de film als illustratiemateriaal wel kan worden getoond.
En het levert weer veel publiciteit op.

Inmiddels wordt duidelijk dat het systeem van de filmkeuring nauwelijks nog
te handhaven is. De Nederlandse samenleving is in de loop van de jaren zestig grondig veranderd. De opkomst van
de jeugdcultuur, de ontzuiling en de grotere openheid ten aanzien van seksualiteit
maken dat er in de gedrukte media - jongerenbladen, seksboekjes - zaken te vinden zijn die bezoekers van de cinema, de
enige cultuuruiting die aan censuur onderhevig is, niet mogen bekijken. Het zijn de
filmers Pim de la Parra en Wim Verstappen
die de filmkeuring een stevige duw richting de afgrond geven. Als in 1971 hun film
Blue Movie met duidelijk zichtbare erecties
en seksuele handelingen door de filmkeuring ook voor volwassenen wordt verboden, gaan ze tegen dit besluit in beroep
met zo’n doorwrocht verweerschrift dat de
filmkeuring daar geen antwoord op heeft
en de film toch maar toelaat, voor boven
de 18 jaar. In 1977 wordt de filmkeuring
voor personen boven de 16 afgeschaft.
Pruimenbloesem
Intussen ziet bedrijfsleider Van Batenburg
de softporno in zijn Palace bioscoop veranderen in hardporno, waarbij het er juist
om gaat de seks zo expliciet mogelijk in
beeld te brengen. Wat hij week in week
uit ziet is zijn inziens van uiterst bedroevende kwaliteit. Slechts enkele films kunnen hem bekoren. Bijvoorbeeld de films
van de bekende Amerikaanse seksfilmer
Russ Meyer, bekend om zijn actrices met
grote borsten, of de films uit de EmanuelleDe vertoning van Pruimenbloesem tijdens de
Nederlandse Filmdagen 1982 leidde tot protesten uit
feministische hoek.
ò FOTO JAN SCHUT
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reeks met de Utrechtse filmster Sylvia Kristel. Dat zijn films gemaakt met een groter
budget en meer ambitie, films die vaak ook
de reguliere bioscoop halen. Tot verdriet
van justitie-minister Dries van Agt (CDA)
die als een van de speerpunten van het
ethisch reveil de vertoning van erotische
films alleen wil toestaan in zalen met minder dan 50 stoelen. In een proefproces met
als inzet de vertoning van de bekende pornofilm Deep Throat, houdt dat standpunt
bij de rechter geen stand.
Van Batenburg, die tevergeefs een poging
heeft gedaan op de filmacademie te gaan
studeren, meent dat hij betere erotische films kan maken dan de meeste die
in Palace worden vertoond. Hij maakt na
een reeks korte seksfilms in 1982 de eerste
Nederlandse pornofilm Pruimenbloesem,
die uiteraard zijn première in Palace beleeft.
Tot woede van de snel groeiende vrouwenbeweging die bij de première stevig protesteert: ‘porno is vrouwenhaat’. En dat terwijl
Van Batenburg nu juist een vrouwvriendelijk soort porno wil laten zien.
Zowel in Pruimenbloesem als in zijn tweede
pornofilm Een schot in de roos uit 1983 zijn
het niet de mannen die bepalen hoe de seksuele escapades verlopen, maar de vrouwen. Vooral de ster van beide speelfilms,
Diane de Koning, laat zeer duidelijk weten
hoe zij het hebben wil en mannen die daaraan niet voldoen, hebben het nakijken. Het
zijn de vrouwen die de dienst uitmaken en
niet zoals in vele films die Van Batenburg
in Palace ziet, de mannen die met vrouwen
doen wat ze willen.
Onbeperkt seks kijken
Het bezoek aan de seksfilms in Palace en
in buurtbioscoop Olympia aan de Amsterdamsestraatweg die een deel van de week
Oud • Utrecht
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Buurtbioscoop Olympia aan de Amsterdamsestraatweg koos ook voor de vertoning van seksfilms om
dalende bezoekersaantallen tegen te gaan. Het
mocht uiteindelijk niet baten. De foto is gemaakt in
1984, het jaar van sluiting, ten tijde van de vertoning van ‘Pikant ondergoed’.
ò FOTO GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

ook seksfilms programmeert, loopt echter
in snel tempo terug. Met de komst van de
videorecorder kan wie wil nu ook van seksfilms genieten in de beslotenheid van de

huiskamer. In de videotheken die al snel op
vrijwel iedere straathoek verschijnen, is de
enigszins afgeschermde hoek met pikante
films een druk bezochte afdeling. Daar kan
de seksbioscoop niet tegenop. Olympia
sluit in 1984 voorgoed de deuren en in 1987
stopt Palace met het vertonen van porno en
wordt het weer een ‘normale’ bioscoop.
De komst van internet biedt nu onbeperkte mogelijkheden om seksfilms in
de huis- of slaapkamer te bekijken. Maar
wie een onvervalste pornofilm toch graag
samen met anderen bekijkt, kan nog
steeds in Utrecht terecht. Op de gevel
van seksshop Davy’s aan de Amsterdamsestraatweg prijkt nog steeds het woord
Cinema. Daar kan in een intieme filmzaal,
onder meer op speciale bisex- en gay–
avonden, met gelijkgestemden van erotische films genoten worden. Zonder enige
bemoeienis van de filmcensuur.

Noten
1 HUA Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 1, inv.nr. 166, Notulen van B&W 1897 102-80.
2 Delen van dit artikel zijn gebaseerd op Bas Agterberg e.a., Sensationele voorstellingen en passend vermaak. Film en Bioscoop in Utrecht (Utrecht 2009).
3 Utrechtsch Nieuwsblad 18 juli 1898.
4 Het Centrum 27 april 1911.
5 HUA, Archief Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 3, inv.nr. 19927 Stukken betreffende het
toezicht op bioscoopvoorstellingen, 1913-1915.
6 HUA Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 1, inv.nr. 216, Notulen Gemeenteraad 1914, 30 juli
F.I. no. 352 A.
7 HUA Archief Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 3, Openbare orde, inv.nrs.19810-19811
Stukken betreffende het aanbrengen, plaatsen en verwijderen van voorwerpen op, aan of boven openbare grond, met name reclame-uitingen, en betreffende regelingen ervoor, 1933-1961.
8 Agterberg, a.w., 141.
9 Willem van Batenburg, Het komt allemaal weer omhoog, memoires van een erotisch filmmaker (Soesterberg 2006) 142.
10 Ibidem 156-157.
11 Jan Heijs & Frans Westra, Que le tigre danse. Huub Bals een biografie (Amsterdam 1996) 38 en 61.
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Leerlingen dansinstituut Cornelissen tijdens een feestavond in Trianon (1950).
ò COLLECTIE CORNELISSEN

Hofmakerij op de dansvloer
De dansschool is tussen de jaren twintig en jaren
zestig van de vorige eeuw dé huwelijksmarkt.
Tieners komen er met elkaar in direct (fysiek) contact
en dat doet de vonk overspringen. Velen krijgen
er hun eerste ‘verkering’ wat nogal eens leidt tot
trouwerijen: ‘En nu de dans van het leven’, schrijft
dansleraar Cornelissen aan toekomstige echtparen.
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Het zijn er duizenden geweest, schat
Michel Cornelissen (55), die hun
levenspartner hebben gevonden via
de dansscholen in Utrecht. ‘Tienduizenden’, zegt hij zelfs. De eigenaar van dansschool Cornelissen kan
erover meepraten want hij is zelf het
liefdesgevolg van zijn vader Hennie
en zijn moeder Joke die elkaar leerden kennen bij de danslessen.
Oud-dansleraar Hennie Cornelissen (80) lacht: ‘Ja, ook ik heb mijn
vrouw op de dansles ontmoet. Ik had
al een jaartje les gehad toen ik werd
gevraagd om bij te springen bij een
les waar ze te weinig jongens hadden en daar heb ik Joke ontmoet.
Liefde op het eerste gezicht. Zo ging
dat. En we hebben het nog vaak
gezien bij anderen.’
Zo’n ‘andere’ is Thea Jungerius. ‘Ik
was 17 toen ik ging dansen bij Corne-
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Ton van den Berg

Dansend het huwelijksbootje in

Freelancejournalist

lissen en heb er mijn man ontmoet.
Twee jaar hebben we gedanst en
zoals het daarna gaat, verliefd, verloofd en getrouwd in 1969. We kregen nog een leuke kaart van meneer
en mevrouw Cornelissen waarop
stond: “En nu de dans van het leven”. ’
Het was allemaal niet zo verbazend,
legt Michel uit: ‘Er was naast het dansen vroeger niet zoveel anders om
uit te gaan en om leeftijdgenoten te
ontmoeten. Je had ook de bioscoop
en het café, en die laatste telde misschien niet eens mee omdat het niet
gewoon was dat een meisje een café
binnenstapte.’

Frans Landzaat met (onbekend) blond meisje
in dansschool Van Ake, december 1954.
ò COLLECTIE F. LANDZAAT

Oud • Utrecht

190517-OU-tijdschrift_3_2019.indd 93

juni 2019

Waar beter kan een jongen een meisje het
hof maken dan bij het dansen! Hier kan je
elkaar aanraken, een intimiteit van jewelste
in de 19e eeuw. De etiquette schrijft dan nog
voor dat jongens en meisjes elkaar leren kennen bij diners, bals of feestjes van hun ouders.
Het initiatief ligt bij de jongen, danst die bijvoorbeeld al voor een tweede keer met hetzelfde meisje dan staat dat gelijk met ‘Hij
heeft een oogje op...’
Als het meisje geïnteresseerd is, nodigt ze
hem uit voor visites bij haar thuis, onder
controle van pa en moe. En mogelijk dat er
daarna een verloving inzit die kan leiden tot
een trouwerij.
Die omgangscode wordt vanaf begin 20e
eeuw doorbroken als jongeren elkaar steeds
meer ontmoeten zonder dat daar ouders bij
zijn. Dat gebeurt in studentenverenigingen,
arbeidersbewegingen, sport- en toneelclubs.
Die bijeenkomsten worden steeds vaker afgesloten met ‘bal na’ want dansen is populair
aan het worden.
Het publieke dansen begint in 1918 nog
vrij bescheiden. Terwijl in andere grote steden volop gedanst en gefeest wordt in zalen
en cafés is dat in Utrecht miniem. De eerste
die iets doet is hotel Europe aan het Vredenburg dat dagelijks een strijkje laat spelen met
dansmuziek. Het is een succes en al snel volgen andere horecaondernemers.
Die ondernemers vinden ook aanleiding in de
vestiging van de Jaarbeurs in 1919. De bezoekers willen na het beursbezoek vermaak
en vinden die in de uitgaansgelegenheden cabaret De Ster, Cabaret Modern, Cabaret Luxor (later dancing La Gaîté) en Maison
Heering waar tot na middernacht toporkesten spelen. De Jaarbeurs zelf houdt feesten
in zaal Tivoli aan de Kruisstraat en heeft zelfs
de landelijke primeur een (Engelse) jazzband
binnen te halen.
Utrecht swingt aan het eind van de jaren dertig. Inmiddels zijn er ook talloze dansclubs die
grote feesten houden met dansorkesten zoals
The Ramblers en de Utrechtse The HotMixers.
Allemaal onder leiding van meestal een dansleraar die er op toeziet dat niet alleen de sfeer
goed is maar het ook netjes blijft.
Om op het ‘bal na’ en de grote feesten uit de
voeten te kunnen, schieten dansscholen, die
zich deftig ook ‘dansinstituut’ of ‘dansacademie’ noemen, als paddenstoelen uit de grond.
Een les kost in het begin een kwartje voor
heren, de dames krijgen vijf cent korting.
Vooral de zondag is een populaire dag om

Advertentie in het Utrechtsch Nieuwsblad 3 maart 1933
voor een dansavond waarop de wereldkampioenen ballroomdansen 1932 een demonstratie geven.

dansen te leren. Zo populair zelfs dat de
gemeente Utrecht in de jaren twintig en dertig een landelijk ‘zondagdansverbod’ naast
zich neerlegt. Dit verbod komt er omdat
ouders bang zijn dat hun kinderen verleid
worden door ‘onzedelijk dansen, hartstochtelijke omvatting en zinneprikkelende plaatsing
der beenen’ (Rapport der Regeeringscommissie inzake het Dansvraagstuk 1931). De angst
ook dat een jongen of een meisje (zwanger...!)
thuiskomt met iemand van een lagere stand
of - god verhoede het - een ander geloof.
De rooms-katholieke kerk vindt dansen heidens, maar weet dat een verbod niet helpt en
grijpt in door katholieke dansleraren zoals Cor
Zegers en Wim Cornelissen op te leggen dat
ze alleen katholieken als lid aannemen. Protestantse dansscholen zijn er niet want binnen dat geloof is en blijft dansen taboe.
Ondanks alle vrees bij ouders en kerk voor
ontucht en zonde, bezoeken tieners (dansen begint op 13-, 14-jarige leeftijd) en jongeren uit alle lagen van de bevolking massaal
de dansscholen. Voor hen is dit naast de bioscoop en het flaneren in de binnenstad, dé
mogelijkheid iemand van de andere sekse
te ontmoeten en er ontstaan dan ook veel
vriendschappen die leiden tot huwelijken.
Utrecht telt eind jaren dertig meer dan tien
dansscholen. Bekende ondernemers zijn Van
Eck, Monasch, Wildschut, Van Ake, Zegers,
Cornelissen, Brons, Ligteringe (later dansacademie Martin). Na de oorlog zijn de bekendste dansscholen die van Zegers (Breedstraat),
Cornelissen (in de oorlogsjaren gevestigd in
Trianon, Oudegracht), Wildschut (Kromme
Nieuwegracht), Van Ake (Achter St. Pieter)
en als nieuweling De Rijk (Nieuwegracht). In
de wijken floreren dansschool Martin (Mgr.
Van de Weteringstraat) en Jansen (Amsterdamsestraatweg).
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‘Muurbloempjes’ in dansschool Van Ake, december 1954.
ò COLLECTIE F. LANDZAAT

Eerste ontmoeting
Nog altijd krijgt (de in 1931 opgerichte) dansschool Cornelissen uitnodigingen voor huwelijksjubilea
vanwege die eerste ontmoeting op
de dansschool. Hoe zo’n eerste ontmoeting ging, dat weet Hennie Ploeg
die in de jaren zestig danst bij dansschool Zegers: ‘De meisjes - gekleed
in de verplichte jurk, handschoentjes aan en een handtasje aan de
arm - gingen rechts in de zaal zitten,
de jongens kropen aan de linkerkant
dicht bij elkaar. Rumoer was er als de
order “Heren, vraag uw dame” werd
gegeven, er ontstond een wedloop,
en grote glijpartij op de gladde dansvloer, van jonge mannen die richting
de mooiste meisjes renden.’
Ploeg vervolgt: ‘De eerste keer een
meisje vragen was heel vreemd. Je
was doodzenuwachtig want je had je
hele leven nog nooit met een meisje
aan je arm gelopen. Toen we er aan
gewend raakten, werd een meisje
kiezen steeds meer een gevecht.
Vooral als er minder meisjes waren
dan jongens kon het er ruig aan toe
gaan om vooraan te staan. Soms
waren er weddenschappen, durfde je
het aan dat meisje met die grote boezem te vragen? Een biertje was de
beloning.’
94
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Minder wild gaat het er, volgens
Rudo den Hartog, aan toe in de jaren
vijftig bij dansacademie Martin. ‘Daar
heersten strenge regels: je moest als
jongen een lange grijze broek, een
blauw jasje en een stropdas dragen,

de meisjes een jurk en sokjes. En dan
begon de les. In de danszaal - spiegels, een gewreven parketvloer, banken links en rechts tegen de muur
- zaten de jongens rechts, de meisjes
links. Als dansleraar Stemmans het
sein gaf, mocht je naar de overkant
om een meisje te vragen. Je zat dus
voortdurend in de startblokken voor
de hoofdprijs, het mooiste meisje
van de klas - althans in jouw ogen.
Rennen naar de overkant was uit

Hennie Ploeg, vooraan met bril, dansend met Corrie Heus uit Maarssen in danscentrum Zegers
(december 1964).
ò COLLECTIE H. PLOEG
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den boze, glijden eveneens. Beheerst
lopen, buiging maken en vragen “Wil
je met me dansen?”, zo hoorde het.’
Een meisje mag een dansverzoek niet
weigeren, vertelt Bep Pels-Veerman,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
danst bij dansschool Wildschut waar
carbidlampen bij gebrek aan elektriciteit de dansvloer verlichten. ‘Ik had
vaak het geluk dat ik kon kiezen, dan
kwamen er twee jongens op me af om
te dansen. Ik heb niet meegemaakt
dat ik overbleef, dat idee alleen al
vond je vreselijk. Die meisjes werden
de muurbloempjes genoemd.’
Netjes
Als de vonken op de dansvloer overspringen moet het wel netjes blijven. Hennie Cornelissen: ‘Kussen op
de dansvloer? Als het niet te nadrukkelijk gebeurde dan deden we maar
alsof we het niet zagen, maar als het
te heftig werd gingen we wel ingrijpen. Ook als er te innig gedanst werd,
moesten we daar wel iets van zeggen. Er moest natuurlijk wel gedanst
worden en niet iets anders.’
Joop Zijderveld is er een die in 1965
van Hennie een tikje op de rug krijgt:
‘Ik danste een foxtrot met een meisje
uit Jutphaas. Zij had haar arm om
mijn nek gelegd en al snel kwam Cornelissen naar ons toe om ons te corrigeren. Toen zag hij pas dat zij haar
arm in het gips had en mochten wij
weer ‘intiem’ door dansen.’
Dat de dansscholen niet houden van
al te veel contact maken, blijkt wel
uit de ervaring van Jan Zwezerijnen
in 1954 bij dansschool Zegers. ‘Op
dansles kreeg ik al gauw voorkeur
Oud • Utrecht
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The Jugglers spelen in dansschool Zegers (op drums Henk de Breij, vader van...).
ò COLLECTIE H. PLOEG

voor een lang, slank meisje. Voor het
sinterklaasfeest kocht ik voor haar
een blauw flesje parfum, maar het
bleek niet de bedoeling een pakje
voor iemand persoonlijk te maken.
Uiteindelijk kreeg ze mijn pakje toch
en was ze er blij mee.’
Achterop de fiets
Is de dansles bijna ten einde en de
jongen heeft wel een oogje op zijn

danspartner, dan moet hij aan de bak.
Meestal is dat, volgens Frans Landzaat die danst bij dansinstituut Van
Ake, dat je dan aan het meisje vraagt
of je haar naar huis mag brengen:
‘Wie daarmee succes had, kon zijn
meisje op de fiets meenemen. Dan
zat zij achterop en hield zich stevig
aan je vast.’
Vooral de soirees, de balavonden van
de dansscholen met vrij dansen, zijn

Dansleraar en balleider Wim Cornelissen (1902-1965) houdt in de jaren dertig een oogje in het
zeil tijdens de danslessen in zijn eigen dansschool.
ò COLLECTIE CORNELISSEN
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populair als het gaat om ‘aanspraak’
te krijgen met een meisje en de beloning van het naar huis brengen te
innen. Hennie Ploeg: ‘Op de brommer naar zelfs Zeist ben ik gereden
met een vriendin achterop. Als je een
meisje thuis bracht, was je blij als je
nog een kusje kreeg. Er zat meestal
niet veel meer dan dat aan vast.’
Landzaat nodigt een danspartner uit
om naar de bioscoop te gaan. ‘Helaas
nam zij die middag een vriendinnetje mee. Voor ons tweeën kon ik wel
betalen, maar voor drie personen
niet. Dus ging het feest niet door.
Helaas heb ik dat lieve blondje nooit
meer gezien. Als troost zei mijn moeder: “Misschien was zij wel katholiek
en die mogen toch niet omgaan met
een protestant”.’
Weesgegroetje
Bij dansschool Cornelissen en dansschool Zegers mogen lange tijd
alleen ongetrouwde (rooms-)katholieken aan de danslessen deelnemen.
Met name in de jaren dertig, veertig
en vijftig wordt daar streng op toegezien. Michel Cornelissen: ‘De kerk had
veel macht en mijn grootvader werd
er op aangesproken dat hij ervoor
moest waken dat alleen katholieken
op de dansschool werden toegelaten.
Gemengde huwelijken moesten worden voorkomen was het idee. Bij twijfel vroeg hij dan aan onbekenden of
ze een weesgegroetje konden opzeggen.’
Voor niet-katholieken wordt het een
sport om op de vrije dansavonden
toch binnen te komen. Ab Küchler
die qua geloof ‘niks’ is in de jaren vijf96

190517-OU-tijdschrift_3_2019.indd 96

Vrij dansen bij dansacademie Martin in de Mgr. Van de Weteringstraat (circa 1961).
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

tig: ‘Voor je bij de dansvloer kwam,
moest je langs een tafeltje met de
heer Cornelissen. Hij inde de toegangsprijs en zag er op toe dat er
alleen katholieken binnen kwamen.
Ik was kennelijk een nieuw gezicht
voor hem, want ik werd direct onderworpen aan een test: “Noem de
zeven sacramenten.” Ik had wel eens
wat opgevangen en antwoordde: “De
doop, het huwelijk, het sacrament
van de stervende...” Hij was tevreden: we waren katholiek genoeg om
toegelaten te worden. Eenmaal binnen zei mijn katholieke vriend, dat hij
het antwoord op die vraag echt niet
geweten had.’
Zo nu en dan komt in die tijd een
pastoor ‘buurten’ bij Cornelissen.
Hennie: ‘Niet om te controleren of
iedereen wel katholiek was, maar om
te kijken hoe het ging bij de dansles.

De relatie met die pastoor was verder niet zo diep. Grappig was wel dat
Zegers het voor elkaar had dat hun
posters altijd achterin de kerk mochten hangen en die van ons zelden.’
Gedanst wordt er tegenwoordig nog
volop, maar tijden zijn veranderd
want de dansschool is geen huwelijksmarkt meer. Michel Cornelissen:
‘Natuurlijk zijn er nog genoeg spontane ontmoetingen en komt van het
een nog wel eens het ander, maar
de leeftijd waarop begonnen wordt
met dansen was vroeger 14, 15 jaar,
maar dat is nu vanaf 19, 20 jaar oud
en op die leeftijd zijn er heel vaak al
relaties. Als iemand komt, is het toch
echt voor het dansen.’
Met dank aan Albert van Wersch (Volksbuurtmuseum), Pim Walenkamp (archiefonderzoek).
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Elisabeth de Ligt
Aart Marinus Schoonhoven en Theodora Everdina
Knopper tijdens hun bruiloft in Utrecht op 7 maart 1911.

Historica, directeur/uitgever van Syntax Media en
redactielid van dit tijdschrift

ò FOTO A.C. THOMANN | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

bedoeld voor eenmalig gebruik en
daarmee ook een luxeartikel. Hoogstens werd de sluier of een deel van
de jurk gebruikt om een wieg mee te
bekleden.
De opkomst van de witte trouwjurk
zou zijn geïnspireerd door de belangstelling voor de witte beelden uit de
klassieke oudheid. En natuurlijk wit

De trouwjurk in
verleden en heden
De vorm en kleur van de trouwjurk wordt door traditie,
etiquette en mode bepaald. Dat valt op te maken uit
geschilderde huwelijksportretten uit de 17e en 18e eeuw
en huwelijksfoto’s vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
Zo ook in Utrecht.
Of de bruid op een 17e-eeuws schilderij daadwerkelijk haar bruidsjapon
draagt, of dat het een later aangeschafte of geleende baljurk, een
droomjapon of iets anders is, kunnen
wij nu niet meer met zekerheid vaststellen. Wel dat adellijke bruiden en
rijke burgervrouwen zich in prachtige
zwarte of gekleurde (trouw)jurken
lieten afbeelden, gemaakt van kostbare stoffen.
Oud • Utrecht
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In de loop van de 19e eeuw verdrong de witte trouwjurk langzaam
de nette donkere of zwarte japon,
die ook op zondag en bij andere
gelegenheden kon worden gedragen. Een zwarte jurk werd ook wel
als doodsjurk gebruikt. In sommige
protestantse gemeenschappen had
een zwarte trouwjurk de voorkeur,
omdat deze kleur wordt geassocieerd met de zonde. Een witte jurk is

Niet altijd werd er een speciale trouwjurk gekocht, maar trokken
bruidsparen hun mooiste kleren aan of kochten een pak en jurk die
ook bij andere gelegenheden gedragen konden worden. Op de foto
Jan Jongerius en Henny Kraay op hun trouwdag, 11 februari 1914.
De toen 25-jarige Jongerius, de latere succesvolle Utrechtse ondernemer, nam op dezelfde dag het hoveniersbedrijf van zijn vader over.
ò FAMILIEARCHIEF JONGERIUS
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Etalages van Covers in de Choorstraat met links bruidsmode anno 1974
ò FOTO GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

Covers Couture en Bruidsmode
In 1951 opende de heer Covers een stoffenzaak in de Choorstraat in Utrecht. Uit heel Nederland
kwamen aanstaande bruiden naar de winkel om mooie bruidsstoffen aan te schaffen. Doordat het aantal bruidswinkels toenam en vrouwen minder vaak zelf hun kleding naaiden nam de
vraag naar stoffen voor bruidsjaponnen vanaf het einde van de jaren zeventig af. De volgende
generatie Covers specialiseerde zich daarom in toonaangevende bruidsmode. Zij bezochten buitenlandse beurzen en stelden een internationale collectie samen die bruiden uit heel Nederland naar Utrecht trok. Daarnaast bleef het mogelijk om bruidskleding op maat te laten tekenen
en knippen door de naaisters van Covers of om stof te kopen en daar zelf een trouwjurk van te
maken. In 1990 namen Alexandra Covers en haar echtgenoot de zaak over. Zij besloten de collectie uit te breiden met avond- en cocktailmode, trouwkostuums voor de bruidegom en maatkleding voor de moeders van bruid en bruidegom. Onder het motto: We dress your dream! Is de
bruidswinkel met de grote etalages al 68 jaar prominent aanwezig in de Choorstraat.
bron: www.covers.nl

ook een symbool van onschuld, zuiverheid en maagdelijkheid. Nadat
Koningin Victoria in 1840 in een
prachtige witte japon was getrouwd
met Prins Albert van Saksen Coburg,
werd dit de mode in welgestelde
milieus. Vervolgens verspreidde de
voorkeur voor een witte of crèmekleurige trouwjapon zich langzaam naar het vasteland en onder
de gewone burgerij. Maar voor vrouwen uit de lagere klasse bleef het
lang gebruikelijk om in een nette,
donkere jurk te trouwen. Pas met de
komst van de welvaart na de Tweede
Wereldoorlog, de betaalbare (elektrische) naaimachine in het huishouden en de opkomst van bruidswinkels
werd de droom van een witte jurk
voor bijna iedere bruid bereikbaar.
De trouwjurken op de foto’s in de
beeldbank van het Utrechts Archief
geven een mooi tijdsbeeld: van een
zwarte jurk uit de 19e eeuw tot een
mini-jurk uit de jaren zestig en een
lange wijde jurk uit de jaren zeventig.
De bruidsjaponnen uit het Centraal
Museum laten zien dat ook Utrechtse
mode-ontwerpers de uitdaging aangingen om een exclusief ontwerp te
maken voor dit bijzondere genre in
de damesmode.

Huldiging door de kinderen van de openbare kleuterschool De Merel (Pieterskerkhof 10) van
het bruidspaar Hanny Seip-le Nobel (kleuterleidster bij De Merel) en D.C. Seip (redactiechef
bij het Nieuw Utrechts Dagblad) op het bordes van het Stadhuis, 1 maart 1968.

Huwelijk begin jaren zestig van C. van Schaik van de huisvuilophaaldienst van de gemeente Vleuten-De Meern, met een erehaag van vuilnisemmers bij de ingang van de R.K. Sint-Willibrorduskerk in Vleuten.

ò FOTO L.H. HOFLAND | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

ò FOTO J.P.M. VERSTEEG | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Bruidspaar tussen de blootgelegde restanten
van het vroegere Kasteel Vredenburg op het
Vredenburg in 1976.
ò FOTO W.H.M. UILENBROEK | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Twee leden van de Royal Canadian
Engineers op 7 mei 1945 met achterop de
17-jarige Amersfoortse Brigitta Jansen.
òò COLLECTIE ARCHIEF EEMLAND

Onze Canadese ‘bevrijers’
De broeierige nazomer van 1945

14 juli 1945. De hitte in Nederland is ondraaglijk volgens Captain
Joseph Greenblatt. Alleen de hele dag rondscheuren in zijn jeep biedt
enige verkoeling, zo schrijft hij aan zijn Canadese liefje Francis. Het
is sinds de bevrijding op 7 mei in Utrecht een bekend beeld: Canadese
soldaten in en op militaire voertuigen. Maar na de bevrijding
gingen de meeste Canadezen niet naar huis, ze bléven. Niet alleen de
temperatuur bleek in die zomermaanden verzengend.
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Nog voor de ronkende jeeps de bevrijding van Utrecht aankondigen, denkt
de hoofdcommandant van het 1e
Canadese leger, generaal Crerar, al na
over de periode die ná de euforie zal
aanbreken. Crerar had in de Eerste
Wereldoorlog gediend en wist maar
al te goed hoe belangrijk (en moeilijk) het is om moreel en discipline
na een lange periode van vijandelijk
heden in stand te houden. Daarvoor is
volgens hem een goede balans nodig
tussen plicht en plezier. Deze richtlijn
wordt in militaire termen omgedoopt
tot Operation Fraternization, ‘operatie
verbroedering’.
Relaties met de Nederlandse bevolking worden actief aangemoedigd.
Dit zal bij de in Utrecht gelegerde soldaten van de 3e Canadese infanteriedivisie groot enthousiasme teweeg
hebben gebracht.1 Na hun dienst-
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tijd in Duitsland, waar elke vorm van
contact met de bevolking ten strengste verboden was (‘don’t fraternize’),
wordt in Nederland ‘verbroedering’
dus juist gestimuleerd. Na jaren van
oorlog, bezetting en schaarste is de
stad als een geschudde champagnefles, de kurk kan er elk moment af
knallen.
Vluggertjes in het park
‘Een periode van seksnood en
seksnijd’, omschrijft een journalist van
De Waarheid de nazomer van 1945. In
de roes van de bevrijding werd het
verlangen naar (lichamelijk) contact van zowel de militairen als van
de Utrechtse vrouwen nog oogluikend toegestaan. ‘Het was verklaarbaar. Het was begrijpelijk. Maar nu
we al maanden bevrijd zijn, is het toch
wel zaak dat men zich eens bezinnen
gaat’. Tijd voor volksherstel en wederopbouw, het moet maar eens klaar
zijn met die uitzinnige dans- en vrijpartijen.
Al begin juni komen er klachten binnen over drinkende, gokkende en
vrouwen lastigvallende militairen in
het Wilhelminapark. En rond dezelfde
tijd wordt er door de Field Security
(onderdeel van de Canadian Intelligence Corps) gemeld dat Nederlanders ‘disgusted’ en ‘upset’ zijn over de
‘public love making’.
In een speciaal voor geallieerde militairen gedrukt boekje uit 1945, ABC for
soldiers on leave, staat onder de letter E een prachtige illustratie van wat
er dan zoal gebeurt in de parkjes: ‘E is
the evening when you sit together in
the park’. Om vrijages in de openbare
Oud • Utrecht
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Illustratie Jos Ruting in Max Lowland, A.B.C. for soldiers on leave. Amsterdam: Joh. M. Allis, [1945]
òò COLLECTIE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

ruimte tegen te gaan, worden half
juli bij de singels en plantsoenen zelfs
speciale bordjes in het Nederlands en
Engels geplaatst waarop staat dat het
verboden is om op het gras of tussen
de beplanting te lopen. De Canadese
soldaten moeten op zoek naar andere
plekken voor vermaak.

Het gevaar van V&D
Alom bestaat er zorg over een groeiende ‘zedenverwildering’, blijkt uit
de berichtgeving in de Nederlandse
pers rond augustus 1945. ‘Gevaarlijk vermaak van Hollandse meisjes. Ouders dienen op te passen’. En
na een interview met de chef van de

De in Duitsland gelegerde Canadezen mochten absoluut geen contacten aangaan met de plaatselijke bevolking: ‘Don’t Fraternize’. In Nederland was het precies andersom en werd verbroedering
tussen soldaten en burgers juist aangemoedigd.
òò NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE
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ten). De ‘Beware of V.D.’ posters leiden
evenwel tot enige verwarring bij de
Nederlanders, want wat is er mis met
ons warenhuis V&D?

De medische dienst van de Canadezen had al vanaf het begin
gewaarschuwd voor de verspreiding van geslachtsziekten.
òò LIBRARY AND ARCHIVES CANADA

Amsterdamse GGD in het Vrije Volk
breekt de morele paniek pas echt uit.
‘Uit alle steden komen berichten binnen over een schrikbarende toeneming van de geslachtziekten, niet
alleen bij beroeps-prostituée’s, maar
bij onschuldige meisjes [...].’ De meisjes zouden door de militairen ‘worden aangetrokken als vlinders door
een kaarsvlam, - en hun vleugels
branden’. In 1945 bedraagt het aantal
nieuw aangemelde geslachtsziekten
in Utrecht 1.094 (712 bij vrouwen, 382
bij mannen), terwijl dat in het laatste
vooroorlogse jaar (1939) nog maar 227
was.
De medische dienst van de Canadezen neemt de verspreiding van
geslachtsziekten serieus en verstrekt
condooms aan militairen van alle rangen. Niet zonder discussie, want voorbehoedsmiddelen zijn dan in het
conservatieve Nederland taboe. In
uitgaansgelegenheden komen bordjes en posters te hangen die de soldaten waarschuwen voor de gevaren van
‘V.D.’, venereal disease (geslachtsziek102
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‘Look out for a baby’
Waarschuwingen verschijnen ook in
andere vormen. Zoals deze brochure
uit 1945 (met steenkolen-engelse
titel): Meisje, look out for a baby. In een
acht pagina’s tellend versje worden
meisjes gewaarschuwd voor de gevolgen van intieme relaties met de geallieerden:
‘Maanden later leest men in de krant
Geboren plenty babys, werk van
d’overkant
De vader is er tussenuit
De moeder zit nu met de spruit
De Hollandse jongens roepen luid
‘k Moet jou niet meer, ik kijk wel uit!’
In een zomer ‘zwanger’ van amoureuze verhoudingen, blijven de gevolgen niet ongemerkt. Hoewel we de
exacte cijfers nooit helemaal zullen weten, wordt geschat dat ongeveer 4.500 kinderen, geboren na de
bevrijding, een Canadese daddy hebben. Een deel van de vaders verdwijnt,
het (soms door de familie verstoten)
meisje achterlatend om in schaamte
de baby alleen op te voeden (of af te
staan). In het puriteinse Nederland
van de jaren veertig is het baren van
een buitenechtelijk kind in de meeste
families, kerk- en dorpsgemeenschappen nog een doodzonde.
Trouwen met een Canadees is lang
niet altijd de oplossing. Het aangaan van een ‘internationaal’ huwelijk wordt afgeraden door de militaire
autoriteiten. Nogal ironisch als we

bedenken dat diezelfde autoriteiten met Operation Fraternization juist
contacten met de andere sekse hebben aangemoedigd.
Wie wel wil trouwen, moet zich voorbereiden op veel bureaucratische
rompslomp. De aanstaande Canadese bruidegom moet toestemming
aan zijn commandant vragen. De
commandant kan de huwelijksplannen afkeuren, als hij denkt dat de
twee lovers niet goed bij elkaar passen. Daarnaast geldt een verplichte
wachttijd van vier maanden tussen
de toestemming en de daadwerkelijke huwelijksceremonie, om er zeker
van te zijn dat het geen bevlieging is.
De bruid moet een bewijs van goed
gedrag en een bewijs van politieke
betrouwbaarheid kunnen overleggen.
Uiteindelijk trouwen in en kort na het
bevrijdingsjaar bijna 1.900 Dutch War
Brides met hun Jack, Bill of Hank.2
Dansen en ander vermaak
Vluggertjes, geslachtsziekten en ongewenste zwangerschappen; om tegenwicht te bieden aan dit morele verval
wordt in de loop van de zomer het
Entertainment Committee Utrecht
(E.C.U.) opgericht. Het doel van het
comité is enerzijds om het onze bevrijders tijdens hun verblijf in Utrecht
zo aangenaam mogelijk te maken en
anderzijds de ontspanning ‘in zoo
danige banen te leiden, dat zij niet
tot aanstootgevende uitwassen zal
leiden’. Dans- en kaartavonden, bioscoopbezoek, sportwedstrijden en theater- en muziekvoorstellingen hebben
tot doel de militairen zedelijk verantwoord entertainment te bieden.
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Nette, Utrechtse meisjes kunnen zich
bij het E.C.U. opgeven als hostess of
medewerkster. De oproepen hameren wel op de integriteit van de meisjes die aanmelding overwegen: ‘Geef
ik mij rekenschap van, dat ik op deze
avonden het Hollandsche meisje vertegenwoordig en dat met mijn gedrag
haar reputatie stijgt of daalt?’ en
‘Neem ik mij voor, mij zoo ten opzichte
van hen (de militairen) te gedragen,
dat ik het prettig zou vinden hun
moeder, hun vrouw of verloofde dien
avond te ontmoeten?’
De meisjes moeten ook toestemming van hun vader (en eventuele
verloofde) hebben. Dat gaat middels
een briefje met onder meer de vraag
aan vader of hij bezwaar heeft tegen
medewerking van de dochter, dan wel
tegen bepaalde vormen van medewerking, zoals dansen.
Deze aanmeldingsformulieren zijn
bewaard gebleven in het archief van
het E.C.U. Ondanks alle ‘morele paniek’
hebben maar enkele Utrechtse ouders
bedenkingen bij dansen, ‘flirtavonden’
of bioscoopbezoek. Het overgrote deel
heeft geen bezwaar, ‘ook niet tegen
bepaalde vormen’. Ook valt het vertrouwen van vaders in de zelfstandigheid van hun dochters op. Bij de vraag
of de dochter na een avondje uit door
iemand van het comité thuisgebracht
moet worden, is het antwoord aanzienlijk vaker nee dan ja. Met soms
het handgeschreven commentaar van
vader: ‘mag ze zelf weten’ of ‘ze is zelf
wijs genoeg’.
In een andere aanmelding schrijft
een dame uit Bilthoven: ‘I should like
to invite some Can. in my home and
to accompany them, if I have the certainty to be in contact with real gentlemen.’ De aanmelding is van eind
augustus, de inmiddels twijfelachtige
reputatie van de Canadezen is wellicht ook deze aanmeldster niet ontgaan gezien haar verzoek om contact
met echte heren. In het hele land, en
zeker ook in Utrecht, beginnen meer
en meer fricties te ontstaan in de ‘verbroedering’.

toe onder de achtergebleven militairen die een beetje rondhangen bij
hun ‘barakken’ in de Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg. Steeds vaker
leidt dit tot Canadese misdragingen
en (beschonken) opstootjes met de
lokale bevolking.
Ook de Utrechtse mannen hebben
het dan al enige tijd gehad met die
Canadese ‘helden’. Waren de Utrechters in 1940 militair verslagen, in de
zomer van 1945 gebeurt dat op seksueel gebied. Al sinds de bevrijding zien
ze met lede ogen aan hoe ‘hun meisjes’ worden ingepikt. In het eerder
genoemde ABC for soldiers on leave,
staat onder de letter D uitdagend: ‘D
is the Dutch young man who lost the
girl he used to woo’ [‘het meisje dat hij
gewend was het hof te maken’].
Een andere doorn in het oog: verschillende
uitgaansgelegenheden
zijn niet langer voor hen toegankelijk. Diverse clubs en restaurants worden omgetoverd ten behoeve van de
Canadezen en krijgen een (tijdelijke)
nieuwe naam. Zo heet het populaire
Heck’s Lunchroom op de Potterstraat
ineens Club Esquire. Canadese militairen mogen een Nederlandse gast
meenemen of introduceren, in de
meeste gevallen is dat een meisje.
Jaloezie en irritatie worden versterkt
door de materiële voordelen waar-

Verveling, jaloezie en opstootjes
In augustus zijn door het voortdurende gebrek aan scheepsruimte
nog steeds ruim 100.000 Canadezen
niet gerepatrieerd. De verveling slaat

Voor de oorlog was Heck’s Lunchroom, op de hoek van de Potterstraat en de Oudegracht, een populaire uitgaansgelegenheid. Menig Utrechter ontmoette hier een toekomstige partner. Heck’s werd dan ook wel ‘het huwelijksbureau van
Utrecht’ genoemd. De foto dateert uit de tweede helft van 1945 als de lunchroom in gebruik is bij de Canadian Legion
War Services als ‘Club Esquire’ (tussen alle soldaten zit slechts één vrouw).
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De heer Walle (op de foto rechts): ‘Mijn zus en ik waren verkleed
als Canadees en z’n vriendinnetje voor het buurtfeest in de Morelstraat. Moeder had waarschijnlijk de kleren genaaid. M’n zus Rita
is de soldaat op de foto en ik het meisje, helemaal echt met een
sigaretje in de hand’. De relaties tussen Canadese soldaten en de
Utrechtse meisjes waren een geliefd thema op de vele buurtfeesten
na de bevrijding.
òò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

òò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Het bruidspaar Jacoba en haar Canadese
sergeant in 1945 voor het, vermoedelijk,
ouderlijk huis van de bruid op de Amsterdamsestraatweg 637.
òò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

over de Canadese soldaten wél en de
Utrechtse jongens níet beschikken,
zoals het bezit van een voorraadje
sigaretten.
Op 4 augustus schrijft Captain Joseph
Greenblatt in een brief aan zijn verloofde Francis: ‘When the wet Autumn
of Holland starts and fewer and fewer
people leave units for Canada, the men
are going to get restless which may or
may not emerge as a major riot’ (‘als
de natte Nederlandse herfst begint
en er steeds minder eenheden naar
Canada terugkeren, worden de mannen rusteloos, wat al of niet tot grote
ongeregeldheden kan leiden’).
Greenblatt krijgt gelijk. Over de aanleiding van de rellen doen meerdere
verhalen de ronde. Op 13 september zou een Utrechter die niet in een
kroeg werd toegelaten in Wijk C twee
Canadezen hebben neergestoken,
de Canadezen zouden daarop wraak
hebben genomen. Volgens een ander
verhaal zouden Utrechtse mannen
104
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naar de Nederlandse vriendinnetjes
van de Canadezen hebben geroepen
dat ze hun hoofden gingen kaalscheren, zoals eerder gebeurd was met de

‘moffenmeiden’. De Canadezen zouden vervolgens voor hun ‘dates’ zijn
opgekomen.
De Utrechtse editie van De Waarheid
schrijft op 17 september: ‘[...] gisteravond moet er zoiets als een tankslag
hebben gewoed. De Nederlanders zijn
dol op sigaretten, de Canadezen blijkbaar op horloges, het geld verliest zijn
waarde en nu speelt men Wild West
op de vlakte van het Vreeburg en in de
ravijnen van Wijk C. Canadezen rukken horloges af en delen, te oordelen
naar wat wij hoorden, zeer deskundige meppen uit, onze jongens nemen
dat niet en organiseren knokpartijen
die er mogen zijn.’ Volgens deze verklaring zou de oorzaak overigens meer
liggen in problemen op de levendige
zwarte markt die rond het Vredenburg was ontstaan.

Kaartavond georganiseerd door het Entertainment Comittee in Café Flora op Lucasbolwerk.
òò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Hoe dan ook, de sfeer is goed verpest en op 16 september vinden er
min of meer ernstige vechtpartijen
plaats tussen groepen Canadese soldaten en groepen Utrechtse burgers. Het Militair Gezag grijpt in. Uit
het verslag van de Gemeentepolitie over de openbare orde in 1945:
‘Er deden zich 31 gevallen voor van
ongeregeldheden met Canadeze soldaten. Eén maal dusdanig, dat een
samenscholingsverbod voor het Vredenburg en omgeving door de burgemeester werd uitgevaardigd [...]
In vele gevallen moesten waarschuwingsschoten gelost worden om de
orde te herstellen.’
Het begint in Utrecht steeds meer
op het Wilde Westen te lijken, het
feest van net na de bevrijding is
nu echt ten einde. Voor de Canadezen de hoogste tijd om naar huis te
gaan; van bevrijder zijn ze bezetter
geworden. Onder andere de rellen in
Utrecht zorgen ervoor dat de terugkeer van de Canadezen in de herfst
met versneld tempo wordt geregeld.
Een schip vol uniformen
Nu de Canadian summer of love voorbij is, blijft menig meisje met liefdesverdriet achter. Op 15 december
schrijft de Utrechtse Nan aan haar
Canadese lover William Jones: I have
never been dancing since your departure. We are talking a lot about you
here. It was a fine time was it not?
[...] You asked me again if I had a boyfriend. No Bill! I do not. No Dutchman
or Canadian. I thank you again for the
pleasant time we had even though I
could not understand you sometimes.
Now “mijn grote jongen” (do you
understand that?) I will say cheerio.
Write soon, Love Nan.’
Begin 1946 verlaten de allerlaatste
Canadezen ons land. Achterlatend:
gerustgestelde Nederlandse mannen en wenende meisjes en baby’s.
Of zoals de Canadees-Nederlandse
hoogleraar Michiel Horn in een artikel uit 1995 schrijft, refererend aan
een bekend grapje uit 1945: ‘Over
twintig jaar, als er misschien weer
een wereldoorlog is uitgebroken,
hoeven de Canadezen geen schip met
militairen meer naar Nederland te
sturen. Een paar schepen met uniformen is genoeg.’
Oud • Utrecht
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Ontwerp voor een poster of flyer voor de Utrechtse tak van het Entertainment Committee. Op de
poster wordt duidelijk: jullie zijn ver van huis, maar we gaan zorgen dat jullie verblijf in Utrecht
prettig zal zijn.
òò HET UTRECHTS ARCHIEF, ARCHIEF E.C.U.

Noten
1 Hoeveel dat er geweest zijn, is niet bekend. Een divisie bestond uit 15.000 gevechtsmilitairen en 8.000 man
medisch en ondersteunend personeel. Het aantal kan hoger geweest zijn, omdat militairen van andere divisies
ook voor kort of lang verlof naar Utrecht kwamen.
2 Dit aantal is gebaseerd op de gegevens van uitsluitend de vrouwen wiens overtocht werd betaald door de Canadese autoriteiten. Het werkelijke aantal moet veel groter zijn.
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Sinterklaasviering van COC-leden midden jaren vijftig in het zaaltje van een Chinees
restaurant aan het Vredenburg. Op de voorgrond 2e van links voorzitter Jacques Drabbe
en op de achtergrond Gerard de Brie als Sint en Geurt Rensenbrink als Zwarte Piet.
ò COLLECTIE JAN CAREL WARFFEMIUS

Cultuur, ontspanning en confrontatie
De eerste dertig jaar van het Utrechtse COC, 1950 - 1979
Utrecht is sinds 2008 een ‘regenboogstad’ waar
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgender en intersekse personen
(LHBTI’s) zich thuis moeten voelen. Dat is, zoals de
eerste decennia in de geschiedenis van het Utrechtse
COC ons leren, wel eens anders geweest.

Maurice van Lieshout
Publicist en eindredacteur van dit tijdschrift
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‘Deze eerste bijeenkomst van de kring Utrecht is ten zeerste geslaagd en er is een golf van enthousiasme en geestdrift over de Utrechtenaren gekomen die goede beloften
inhoudt.’1 Op woensdag 18 januari 1950 verzamelen 70
personen zich in het NV-Huis aan de Oudegracht. Het zijn
Utrechtse leden van het vier jaar eerder in Amsterdam
opgerichte Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC), de
oudste nog bestaande organisatie ter wereld voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.2
Dubbelleven
Homo’s en lesbo’s hebben het in de jaren vijftig moeilijk.
In navolging van kerk, wetenschap of overheid beschouwen de meeste Nederlanders homoseksualiteit als een
zonde, ziekte of misdaad. Homoseksuele contacten met
een minderjarige (jonger dan 21) zijn strafbaar en kunnen
volgens artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht tot
een gevangenisstraf van maximaal vier jaar leiden (voor
heteroseksueel contact is de leeftijdsgrens 16 jaar). Naar
schatting verschijnen er tussen 1911 (invoering) en 1971
(opheffing van het artikel) 5.000 mannen en 50 vrouwen
Oud • Utrecht
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wegens overtreding ervan voor de rechter. Ruim de helft
van hen wordt veroordeeld. Het grootste aantal rechtszaken vindt plaats tussen 1945 en 1965.
Het aan de Katholieke Volkspartij gelieerde Centrum voor
Staatkundige Vorming stelt in 1950 nog voor álle homoseksuele contacten strafbaar te stellen en verschillende psychiaters proberen homoseksuele mannen te ‘genezen’ door
middel van aversie-therapie of castratie. Jarenlang weert
in Amsterdam een Commissie Beoordeling Zedelijk Gedrag
Gemeentepersoneel homoseksuelen uit overheidsdiensten,
staatsbedrijven en grote private ondernemingen.3
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen kunnen
alleen in beperkte kring zichzelf zijn. De meesten leiden een
dubbelleven waarin ze hun ‘geaardheid’ angstvallig verborgen houden voor collega’s, buren, hospita’s en familieleden (en niet zelden hun huwelijkspartner). Ze voelen zich
eenzaam en gaan gebukt onder schuld- en schaamtegevoelens. Wie geluk heeft, is lid van een vrienden- of vriendinnenkring die regelmatig bijeenkomt in het huis van een
welgestelde ‘gevoelsgenoot’.
In de grote steden kunnen homoseksuele mannen terecht
in een beperkt aantal kroegen en voor seksuele contacten op de ‘baan’ (urinoirs, parken). In Utrecht staan de
White Horse Bar (Voorstraat) en de Ritzer-bar (Vredenburg) bekend als cafés waar homo’s komen, al moeten ze
zich daar wel gedeisd houden. Wat toleranter is de sfeer in
artiestencafé Musica (Loeff Berchmakerstraat), Café Kees
en de Willemsbar (beide Willemsstraat) en Café de Lindenbar (Nieuwegracht).4 Mannen op zoek naar seks met
andere mannen hangen rond bij verschillende waterplaatsen - waar de zedenpolitie hen frequent observeert en verbaliseert5 - en op de achterste rijen van bioscoop Cineac
(Vredenburg) en de Spoorbio op het Centraal Station: ‘Met
het perronkaartje, dat kostte een dubbeltje, ging je het urinoir op en als je dan iemand op de kop had getikt dan dook
je daarmee de bioscoop in [...] In het donker kon je dan een
beetje met elkaar rommelen.’
Lesbische vrouwen zijn in deze periode vrijwel onzichtbaar.
Om andere vrouwen te ontmoeten gaan de Utrechtse lesbiennes vooral naar De Schakel, de COC-sociëteit in Amsterdam. Of er in Utrecht vriendinnengroepen bestaan hebben,
is onduidelijk. Uit begin jaren zestig is wel een lesbisch
netwerk rond de Utrechtse Vrouwen Voetbalvereniging
bekend.6
Eigen huis
Onder zulke omstandigheden is de komst van een eigen
centrum meer dan welkom. Naast het bieden van ontmoeting, cultuur en vermaak heeft het COC vier doelen:
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en van een
‘humane beoordeling en behandeling van homophielen’,
verlenen van psychische en juridische bijstand en ‘bestrijding van homophiele prostitutie’. Het COC distantieert
zich van de subcultuur van pisbakken en nichtenkitten, wil
bij zijn leden een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en
pleit voor langdurige vriendschapsrelaties.
Die behoedzame, opvoedende opstelling is zowel een strategie om te laten zien dat homo’s ook keurige, moreel
hoogstaande burgers zijn als een voorwaarde om als verOud • Utrecht
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Programma van activiteiten in de Utrechtse COC-sociëteit in maart en de eerste week van
april 1951 gepubliceerd in het COC-tijdschrift Vriendschap van maart 1951
ò PARTICULIERE COLLECTIE

Exterieur (in 1964) en interieur (in 1942) van de Spoorbio, Centraal Station Utrecht, een van
de publieke plekken in Utrecht waar homoseksuele mannen ‘met elkaar [konden] rommelen’.
ò FOTO PERSFOTOBUREAU ’T STICHT | SPAARNESTAD PHOTO; VIMEO | WIKIMEDIA COMMONS
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Jacques Drabbe (1928-2012) als 22-jarige. Hij was van 1952 tot 1963
voorzitter van het COC-Utrecht. Het landelijk COC benoemde hem in
1960 tot erelid. In 2000 kreeg hij de Maartenspenning van de gemeente
Utrecht en in 2010 ontving hij de Annie Brouwer Korfprijs. Deze prijs
vernoemd naar de oud-burgemeester van Utrecht wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich bijzonder inzetten voor de emancipatie van
homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders
in Utrecht en wijde omgeving.

Net als in Amsterdam en andere steden met een COC-afdeling komt de zedenpolitie regelmatig een kijkje nemen.
In juli 1952 glippen twee agenten naar binnen als iemand
de deur naar de werf niet goed gesloten heeft (om binnen
te komen moeten leden eerst aanbellen). Ze zien dat er
gedanst wordt en maken proces-verbaal op. Justitie roept
voorzitter Chris de Rijke (opvolger van Damen Sterck) op en
vraagt hem om de namen van de bestuursleden en de dansers. De Rijke zegt alleen voornamen te kennen en zelfs niet
te weten of dat de echte namen zijn. Hij en andere leden
die onder druk worden gezet houden dat vol en de zaak
wordt uiteindelijk geseponeerd. Wel moeten nieuwe activiteiten voortaan tevoren ter goedkeuring voorgelegd worden aan de zedenpolitie. Het voorval schrikt de leden echter
zo af dat de sociëteit eind dat jaar wegens teruglopende
bezoekersaantallen opgeheven wordt.
Tot de activiteiten die het COC organiseert horen uitvoeringen door de toneelgroep van de Amsterdamse afdeling.
Naast leden worden daarvoor ook relevante buitenstaanders als artsen, psychiaters, de politie en de pers uitgenodigd. De uitvoering in 1955 van De gevangene - over een
vrouw die vergeefs een huwelijk aangaat om zich aan haar
homoseksuele gevoelens te ontworstelen - krijgt in het
Utrechtsch Nieuwsblad een positieve ontvangst. Een jaar

ò COLLECTIE JAN CAREL WARFFEMIUS

eniging te overleven. Louter het bestaan ervan is voor de
autoriteiten een vorm van homoseksuele propaganda
die kan leiden tot ‘seksuele pervertering’ van jeugdigen.7
Tegenover de opvatting dat homoseksualiteit ontstaat
door verleiding benadrukt het COC in die jaren dat het om
een aangeboren biologische eigenschap gaat.
Vanaf de start houdt de Utrechtse zedenpolitie het COC
nauwlettend in de gaten. In het jaarverslag 1951 schrijft
ze: ‘Sinds het voorjaar van 1951 heeft de vereniging “Cultuur Ontspanningscentrum” [...] zijnde een gezelschap van
meerderjarige homo-sexueelen zijn eigen clubhuis in de
kelder, liggende onder perceel Oudegracht 333, waarvoor
ook een verlof B van kracht is. In samenwerking met de
Afdeling Bijzondere Wetten, werd het nodige toezicht uitgeoefend. Aanleiding tot politioneel optreden was er niet.’8
Oudegracht 333 is het adres van de schrijfster Ina Boudier Bakker die er een kamer verhuurt aan de Utrechtse
COC-voorzitter Joop Damen Sterck.9 Ze stemt ermee in
dat COC-leden de kelder opknappen en als trefcentrum
gebruiken. Leden kunnen er iedere avond terecht. Op
woensdagen en in het weekend is er een programma met
klassieke muziek, lezingen, films of toneel. Soms wordt
er gedanst, maar het COC heeft geen dansvergunning
en bovendien verbiedt de lokale politieverordening het
samen dansen van mannen of vrouwen.
108
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Recensie in het UN van 17 januari 1955 van de uitvoering van het
toneelstuk ‘De Gevangene’ door de toneelgroep van het COC afdeling
Amsterdam in Gebouw K&W
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE KRANTEN
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Omstreden koers
Als het Utrechtse COC zijn nieuwe onderkomen betrekt,
zijn de tijden veranderd. Al in de loop van de jaren 50 spreken verschillende zielzorgers, psychologen en psychiaters
zich uit voor een humanere behandeling van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Begin jaren zestig komt
die ontwikkeling in een stroomversnelling. Homoseksualiteit wordt bespreekbaar in het kielzog van een vrijere seksuele moraal en er wordt niet meer alleen óver homo’s, er
wordt ook steeds meer mét ze gesproken. In literatuur,
film, toneel en ballet wordt homoseksualiteit een populair
thema en gaat het steeds vaker over de maatschappelijke
onderdrukking ervan. Het COC groeit in de jaren zestig uit
tot een organisatie van landelijk zo’n 5.000 leden van wie
500 vrouwen.
Twee weken na de opening van de Utrechtse sociëteit
komen in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws
voor het eerst een vrienden- en een vriendinnenpaar aan
het woord - zij het gefilmd op de rug. Landelijk COC-voorzitter Benno Premsela komt wél herkenbaar in beeld. Aanleiding voor de tv-uitzending is de oprichting door het COC
van de stichting en het tijdschrift Dialoog. Die moeten bijdragen aan een nieuwe koers gericht op contact met en
uiteindelijk integratie in de samenleving van burgers die
Aankondiging in het UN van 1 november 1958. Een algemeen publiek in
contact brengen met wetenschappelijke opvattingen over homoseksualiteit, zoals die van de seksuoloog, psychiater en vooraanstaand NVSH-lid
Herman Musaph, was een van de doelstellingen van het COC.
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE KRANTEN

later wordt opvoering van De Schaduw - over een gehuwde
kweekschooldirecteur die verliefd wordt op een mannelijke
leerling - door burgemeester De Ranitz persoonlijk verboden. Hij baseert zich op het advies van hoofdcommissaris
Van Eijk die het manuscript heeft opgevraagd bij COC-voorzitter Jacques Drabbe en oordeelt dat de inhoud in strijd is
met de openbare orde. Verder merkt hij op dat het ‘een feit
is [dat] geen enkele zaalhouder dit soort lieden in hun zaak
wil hebben en het lijkt mij dus ook niet juist wanneer de
gemeente hiertoe wel een zaal ter beschikking stelt’.
In de volgende jaren zwerft de afdeling van het ene naar
het andere, meestal kale en ongezellige zaaltje. In 1957
besluit Drabbe met toestemming van zijn hospita huiskamerbijeenkomsten te organiseren. Er ontstaat een kring
van een twintigtal mannen en enkele vrouwen. Dat gaat
een paar jaar goed totdat Drabbes hospita op advies van
haar huisarts een einde maakt aan de bijeenkomsten.
Weer breekt een periode van wisselende locaties aan. Op
12 december 1964 opent de vereniging eindelijk een nieuw
onderkomen in de werfkelder van het door Drabbe aangekochte pand Nieuwegracht 28. Met veel moeite wordt een
drank- en een dansvergunning verkregen. Drank mag echter alleen geschonken en gedronken worden in het kelderdeel onder het huis. Dansen kan helemaal achterin op een
iets hoger gelegen piepklein dansvloertje. Op hoogtijdagen
is het met 100 à 140 mensen dringen in de krappe ruimte.
Het COC zal er bijna vijftien jaar blijven zitten.
Oud • Utrecht
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Het COC-trefcentrum zat van 1964 tot 1979 in de werfkelder van Nieuwegracht 28. Op de deur staan ‘Trefcentrum’, het toenmalige logo van
het COC en de openingstijden. De foto dateert uit 1975.
ò FOTODIENST GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Demonstratie op het Binnenhof 21 januari 1969 tegen artikel 248bis. In
het midden Frank van Laar, later bestuurslid van het Utrechtse COC en
bij veel Utrechters bekend als eigenaar van kookwinkel Potten & Pannen
(hoek Maliebaan / Nachtegaalstraat).
ò COLLECTIE ANEFO

een andere seksuele voorkeur hebben maar toch ‘gewoon
hetzelfde’ zijn. Tot de eerste redactieleden van Dialoog
behoren naast COC-oprichter Niek Engelschman uitgever
Johan Polak en schrijver Gerard Kornelis van het Reve. Het
blad krijgt veel media-aandacht en bereikt een hoge losse
verkoop. Om de openheid te onderstrepen kiest het COC
een nieuwe naam: Nederlandse Vereniging van Homofielen C.O.C. De organisatie streeft ‘volledige zelf-ontplooiing’
van homoseksuelen na en een ‘evenwichtige aanpassing
aan de samenleving’. Ze wil dat artikel 248bis verdwijnt en
dat de vereniging koninklijk goedgekeurd wordt (tot 1973
een vereiste voor een rechtspersoonlijkheid).
Niet alle leden zijn enthousiast over de nieuwe koers. Sommigen hebben genoeg aan een veilige haven en houden
hun gevoelens voor de buitenwereld liever geheim. De
Utrechtse leden die denken dat grotere zichtbaarheid de
tolerantie geen goed doet, zullen zich gesterkt weten door
twee voorvallen in hetzelfde jaar. De Utrechtse zedenpolitie
probeert in 1965 nog steeds de namen van leden te achterhalen. Ze intimideert het bestuur door te beweren dat een
vereniging alleen strikt besloten kan zijn als de politie weet
wie er lid is. Als het COC-bestuur vraagt waar die bepaling
dan wel in de wet of de politieverordening te vinden is,
moet de politie het antwoord schuldig blijven. Datzelfde
jaar wijst het Stadsblad de publicatie van een COC-advertentie af met als argumentatie: ‘We zijn zo vrij in homofilie
een ongezonde afwijking te zien van acceptabele toestanden. Wij geloven dat het Stadsblad niet het medium mag
zijn dat in haar redactie- of advertentiekolommen dergelijke abnormaliteiten legaliseert c.q. stimuleert.’
Radicale studenten
Het zijn vooral externe ontwikkelingen die de vereniging
in een radicalere richting sturen. Omdat jongeren onder de
21 geen lid kunnen worden van het COC, richten Utrechtse
studenten in september 1967 het Homofiel Studenten Dis110
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puut (HSD) op. Het is de eerste van elf lokale werkgroepen
die zich in maart 1968 verenigen in de Federatie Studenten Werkgroepen Homosexualiteit (FSWH) die streeft naar
‘integratie door konfrontatie’. Op 21 januari 1969 organiseren ze de eerste homodemonstratie in ons land. Zo’n 100
mannen en vrouwen, onder wie een flinke Utrechtse delegatie, demonstreren dan op het Binnenhof tegen artikel
248bis.
Hoewel het landelijke COC geen voorstander is van
publieke acties, kiest de vereniging toch voor samenwerking. FSWH-leden nemen deel aan de COC-studiegroep
Nieuw Lila die een maatschappijkritischer koers voorstaat.
In 1971 neemt het COC-congres de nieuwe strategie over
inclusief een nieuwe naam: Nederlandse Vereniging tot
Integratie van Homoseksualiteit COC.
Ook het COC-trefcentrum krijgt concurrentie. In de jaren
zestig openen de eerste ‘echte’ homobars de deuren zoals
Café de Pauw (hoek Pauwstraat / Oudegracht), de Adonis
van zanger Don Mercedes (Oudegracht 49), La Vie en Rose,
beter bekend als Club 234 (Oudegracht 234) en de JJ-bar
(Oudegracht 70).
Zes leden van het HSD openen in april 1969 - ook in een
werfkelder aan de Nieuwegracht - de ‘sociëteit voor jonge
homofielen Pann’. Tekenend voor de veranderde tijdsgeest is dat ambtenaren onderwijs en jeugdzaken van de
gemeente, de zedenpolitie en de officier van justitie het initiatief steunen. Hetzelfde jaar adviseert een commissie van
de Gezondheidsraad om 248bis te schrappen, wat uiteinde-

Het in 1979 geopende nieuwe onderkomen van het COC, Oudegracht 221.
ò PARTICULIERE COLLECTIE
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lijk twee jaar later ook gebeurt. Na twee maanden telt de
nieuwe sociëteit 115 leden. Naast het wekelijkse café (op
dinsdagavond) organiseert Pann maandelijkse integratiefeesten - de eerste jaren in de Kargadoor, SSR, Rasa, Chez
Bébé en het NV-Huis - die in een andere en veel grootschaliger vorm anno 2019 voortbestaan.
Dansacties
In de jaren zeventig treden homo’s en lesbo’s steeds meer
naar buiten en strijden ze - vaak zij aan zij met andere
maatschappijhervormers als de NVSH, Dolle Mina en
andere groepen - voor emancipatie van vrouwen, mannen
en seksuele minderheden. Radicale groepen als de Rooie
Flikkers en de Roze Driehoek wijzen de integratiestrategie van het COC af en benadrukken juist het anders zijn.
Ze kiezen voor de provocatie, de nichterigheid en seksuele
vrijheid. Aan vrouwenkant is het Paarse September dat als
radicaal-feministische actiegroep de heteronorm ter discussie stelt. Veel politieke partijen, vakbonden en andere
organisaties kennen eigen homogroepen en het aantal
COC-afdelingen groeit onstuimig. Ondanks alle tegenstellingen werken al die groepen samen in het Roze Front dat
vanaf 1977 de jaarlijkse demonstratie op Roze Zaterdag
organiseert.
Het Utrechtse COC floreert als nooit tevoren. De afdeling
telt eind jaren zeventig zo’n 550 mannelijke en 150 vrouwelijke leden.Tientallen van hen zijn actief in werkgroepen die
het trefcentrum vier avonden per week draaiende houden,

Burgemeester Vonhoff opende op 31 maart 1979 het nieuwe COC-pand en ontving uit handen van Huub Ras (links), lid van de bouwcommissie, een lidmaatschapsbewijs. Onder de
toeschouwers (midden) Coby Langenkamp en Hanneke Waterschoot van de COC-vrouwengroep en (helemaal rechts) oud-voorzitter Jacques Drabbe.
ò KNIPSEL UIT HET UN 2 APRIL 1979.

nieuwe leden introduceren en begeleiden in gespreksgroepen (mannen en vrouwen apart), hulp verlenen, een afdelingsblad vol schrijven en stencillen, voorlichting geven
aan uiteenlopende groepen (van scholieren en huisvrouwen tot politieagenten en psychologiestudenten) of de

Deelnemers aan de demonstratie door de Utrechtse binnenstad - hier op de Neude - die volgde op de opening van het COC-pand op zaterdag
31 maart 1979. Helemaal rechts (met baard) pvda-wethouder Hans Rosenberg.
ò FOTOGRAAF ONBEKEND | PARTICULIERE COLLECTIE
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afdeling representeren op de landelijke COC-congressen.
Maandelijks komen vertegenwoordigers van al die groepen bijeen in de werkgroepenraad waar de meningen tussen de ‘dansleden’ en de ‘actievoerders’ of tussen de leden
die zich nog ‘homofiel’ noemen en zij die de nieuwe geuzennamen van ‘flikker’ en ‘pot’ hebben aangenomen stevig
kunnen botsen. De laatsten kiezen ook voor ‘hardere’ acties,
bijvoorbeeld door dansacties te organiseren in populaire
Utrechtse discotheken als Hordijk aan de Mariaplaats: ‘Om
half elf was de groep op drie na Hor(ror)dijk binnengedrongen. [...] Petra, Rike, Ardy en Hanneke betraden de dansvloer
en dansten al gauw close. De bullebakachtige uitsmijter
uitte zijn eerste dreigement. “Van de dansvloer af of eruit”,
schreeuwde hij met rood aangelopen hoofd. De dames
trokken tijdelijk terug en Raymond, Herman, Jan en Gerard
betraden het strijdperk. Hun dansje duurde maar kort. De
nu oververhitte uitsmijter pakte Hanneke en Petra bij de
“lurven” en sleurde ze naar buiten.’10 Ook de deelname van
COC-leden twee jaar later aan de jaarlijkse dodenherdenking op het Domplein valt bij sommige Utrechters slecht.
De linten van een bloemstuk met de tekst ‘Vergeet de duizenden vermoorde homo’s niet’ worden door een ‘in het
zwart geklede oudere dame’ met een aansteker in brand
gestoken.
Bovengronds
De werfkelder onder de Nieuwegracht is al snel veel te klein
voor alle activiteiten. De Albrechtstichting, door het landelijk COC opgericht om de panden in Amsterdam en elders
te beheren, koopt uiteindelijk in 1977 het pand Oudegracht
221 aan. Na een uitgebreide verbouwing - naar een ontwerp van de bekende Utrechts architect Mart van Schijndel - opent burgemeester Vonhoff op zaterdag 31 maart
het nieuwe onderkomen. Het heeft een ruime entree met
een balie en een rustige zithoek, een grote werfkelder met
bar en dansvloer en een aparte vergaderruimte op de eerste etage.
Tijdens de feestweek organiseert de afdeling op zaterdag
de eerste homodemonstratie in Utrecht (langs het winkelend publiek in de binnenstad naar het Domplein). Andere
opmerkelijke programmaonderdelen zijn een voetbalwedstrijd (met borrel na) tegen het nabijgelegen Centrum voor
Werkende Jongeren (om een goede band op te bouwen
met potentiële lastpakken), een avond over homogeschiedenis, een ontvangst voor welzijnswerkers en een boekenexpositie in de openbare bibliotheek. Na bijna 30 jaar is
het Utrechtse COC voor het eerst bovengronds. Het is voor
sommige Utrechters even wennen. Het eerste jaar worden de ruiten enkele malen ingegooid en vervangen door
kunstglas.
Anno 2019 heeft het COC geen ruiten meer die kunnen
sneuvelen. Na jaren vol financiële problemen - zowel op
landelijk als afdelingsniveau - wordt in 2007 het pand
Oudegracht 221 verkocht. Als het landelijk COC in 2000
een federatie wordt, fuseert Utrecht met ’t Gooi tot COC
Midden-Nederland. Volgend jaar viert de weer bloeiende
organisatie die zich vooral richt op jongeren, 50plussers,
vrouwen, vluchtelingen en lhbt’s met een beperking, zijn
70-jarig bestaan.
112
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Noten
1 Vriendschap februari 1950, 15.
2 De vereniging werd in december 1946 in Amsterdam opgericht als Shakespeare Club,
wetenschappelijk-, cultureel- en ontspanningscentrum. Leden waren abonnees van
het tijdschrift Levensrecht dat in maart 1940 was opgericht. Na de Duitse inval werd
de uitgave onmiddellijk gestaakt. De redactie gooide de abonnementenadministratie
en het restant van de oplage in een wasketel, kookte de boel tot pulp en goot die uit in
de gracht. Eind 1946 bliezen Niek Engelschman en Jaap van Leeuwen het blad nieuw
leven in en stuurden het naar 180 moeizaam achterhaalde adressen van oud-abonnees
en potentieel geïnteresseerden. De Shakespeare Club werd in 1947 omgedoopt tot Cultuur- en Ontspanningscentrum. Bij latere naamswijzigingen werd de afkorting C.O.C.
- eerst mét en later zónder puntjes - gehandhaafd. Voor het leesgemaak wordt in dit
artikel steeds ‘COC’ gebruikt.
3 De praktijken van deze commissie kwamen pas in december 2017 in de openbaarheid.
Naar aanleiding van vragen in de Utrechtse gemeenteraad onderzochten Het Utrechts
Archief (HUA) en het Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie
(KKCD) van de gemeente Utrecht of er in de domstad ook een soortgelijke commissie
werkzaam is geweest. Daar zijn geen aanwijzingen voor. Zie: College B&W, Beantwoording schriftelijke raadsvragen 2018, nummer 137, 16 januari 2018.
4 Gegevens ontleend aan Weijkamp die in 1994 een aantal oudere Utrechtse homoseksuele mannen interviewde.
5 Zie het artikel over de praktijk van de Utrechtse zedenpolitie in dit nummer.
6 Schuyf (1994) 126-129.
7 Het vermeende gevaar van verleiding van minderjarigen lag ook ten grondslag aan
artikel 248bis en aan nog bestaande wetgeving in andere landen zoals Rusland.
8 De opening vond eerder plaats: op 30 december 1950.
9 In oktober 1951 trad de eerste vrouw toe tot het Utrechtse bestuur: Sonja Witstein,
toen net afgestudeerd aan de Utrechtse universiteit en verwikkeld in een kortstondige
affaire met de schrijfster Anna Blaman. Ze werd later universitair docent aan de R.U.
Utrecht en hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de R.U. Leiden.
10 Harry van Zelst, ‘We leven nog’, SEKU (afdelingsblad COC Utrecht) juli 1976, 16.
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Prostituee in gesprek met een (potentiële) klant op de
tippelzone aan de Europalaan, september 1994
òò FOTO MARNIX SCHMIDT | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

Van Zandpad tot afwerkplaats
Het Utrechtse prostitutiebeleid 1970-1989
Onder invloed van een veranderende seksuele moraal
ging de gemeente Utrecht begin jaren zeventig het

Lex van Rens
Cultuurhistoricus

prostitutieprobleem anders benaderen. Bestrijden
maakte plaats voor gedogen en reguleren. Om meer vat te
krijgen op de prostitutie besloot de gemeente de betaalde
liefde op verschillende manieren zelfs te faciliteren.
De vrijere seksuele moraal van de
jaren zestig en zeventig ging ook aan
de Nederlandse overheid niet voorbij. Waar ze zich van oudsher vooral
als zedenmeester had doen gelden,
trad ze in die jaren steeds vaker op als
beschermer van seksuele vrijheden.
Die omslag vinden we ook terug in het
Utrechtse prostitutiebeleid.
Eind jaren zestig drongen verschillende instanties er bij B&W op aan de
prostitutie in de stad te reguleren. De
‘gemeente-hygiënist’, J. Gertenbach
Oud • Utrecht
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van de GGD, pleitte in een rapport
over het Zandpad uit augustus 1969
voor een pragmatische aanpak: ‘Bij
bestudering van het probleem dient
men echter te beginnen met realiseren dat: 1. prostitutie bestaat; 2. sinds
eeuwen bestaan heeft; 3. het niet te
verwachten valt dat, gezien ons cultuurpatroon, prostitutie in de naaste
toekomst uit onze samenleving zal
verdwijnen [...] Het sprookje van de
slechte vrouw die “de mannen” verleidt is niet langer houdbaar.’ Ger-

tenbach drong aan op beschermende
maatregelen voor de prostitutie en
met name de positie van prostituees die volgens hem hem tussen wal
en schip vielen. Ze waren een makkelijk doelwit voor misbruik door zowel
klanten als souteneurs en vormden
een risico voor de volksgezondheid
door de verspreiding van geslachtsziekten. Door prostitutie op bepaalde
locaties toe te staan, zou de gemeente
bovendien kunnen toezien op een
hygiënische ‘bedrijfsruimte’.
113
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Woonboten langs het Zandpad in 1965
òò FOTO ABSTEDE | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

Ook de gemeentepolitie spoorde de
burgemeester aan een realistisch
beleid te voeren. In een rapport uit
1970 over de prostitutieproblematiek
in de stad beschrijven vier inspecteurs
van de politie drie mogelijke uitgangspunten voor een prostitutiebeleid:
prohibitionisme (repressief beleid
gericht op elimineren van prostitutie),
een reglementeringsysteem en regulering. Aangezien prostitutie niet te
elimineren valt en een streng beleid
alleen maar voor verspreiding zorgt,
pleiten de inspecteurs voor regulering: ‘Het reguleringssysteem – ten
dele is dit reeds in de praktijk gegroeid
– schept de mogelijkheid ongewenste
verschijnselen en verschijningsvormen van de prostitutie te voorkomen
en “gewenste” situaties te doen ontstaan of te continueren.’ Beter lokaal
een oogje dichtknijpen om elders
erger te voorkomen, zo luidde het
devies. Het zou het uitgangspunt vormen voor het hele gedoogbeleid.
Tussen 1970 en 1990 zijn er drie thema’s in het Utrechtse beleid dominant: de prostitutie op het Zandpad,
bordelen en raamprostitutie in de
hele stad (vooral in de Hardebollenstraat) en de straatprostitutie. Andere
vormen van prostitutie, zoals callgirls,
‘thuiswerksters’ en escortservices,
kregen nauwelijks aandacht omdat
ze geen probleem vormden voor de
114
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openbare orde. Prostitutie was voor
de gemeente hoofdzakelijk een ruimtelijk vraagstuk waarop ze grip kon
krijgen door zelf voor verschillende
voorzieningen te zorgen.
Zandpad
Wie het over prostitutie in Utrecht
heeft, denkt al snel aan het Zandpad.
Vanaf de jaren vijftig had het Zandpad zich ontwikkeld tot een pleisterplaats voor prostituees. Het rapport
van de vier inspecteurs beschrijft hoe
de woningnood na de oorlog een aanleiding vormde voor ‘sociaal-economisch zwakkere’ gezinnen om illegaal
woonboten aan het Zandpad aan te
leggen. In de loop der jaren kwamen
er (steeds meer) prostituees wonen
en werken. Dat resulteerde uiteindelijk in de 34 boten waarop in de jaren
zeventig en tachtig tussen de 80 en
100 prostituees dagelijks werkzaam
waren.
Vanaf 1973 werd het Zandpad officieel gedoogd. De aanleiding voor dat
besluit was tweeledig: de openbare
hygiëne en het bestemmingplan voor
het recreatiegebied Vechtzoom.1 In
zijn rapport besteedde gemeentehygiënist Gertenbach uitvoerig aandacht aan de slechte hygiënische
toestand aan het Zandpad. Omdat het
werk van prostituees de nodige hygiëne vereiste, pleitte hij ervoor dat alle
boten aangesloten zouden worden op
de waterleiding. In 1972 moesten prostituees nog met jerrycans in de weer

naar twee nabijgelegen waterpunten, of ze lieten buurtkinderen water
halen voor een gulden.
Ook de prostituees zelf zaten niet
stil en deden hun beklag bij de
gemeente. In een brief ondertekend
door gebruiksters van woonboten met
namen als ‘Pimmetje,’ ‘Bella Vista’
en ’t is Gelukt’ deden ze een ‘beleefd
doch zeer dringend verzoek’ voor aansluiting op het waterleidingnet: ‘We
hebben nu vuilnisbakken maar we zitten erg te kampen met het water voor
de verzorging van de hygiëne en de
lichaamsverzorging.’
Wat betreft het recreatiegebied de
Vechtzoom werd in 1971 nog overwogen om de boten ten noorden van
de Marnixbrug te verplaatsen naar
het zuiden van de brug, of om alle
boten te verwijderen. De gemeentelijke Werkgroep Prostitutiecentrum het Zandpad adviseerde echter
de bestaande situatie te handhaven,
omdat verplaatsing of verwijdering
van boten op te veel problemen zou
stuiten. B&W namen het advies over.
Om de projectontwikkelaars van de
Vechtzoom enigszins tegemoet te
komen, werd het Zandpad met een
verkeerslus ter hoogte van de Achttienhovensedijk afgesloten, waarmee
het Zandpadverkeer gescheiden werd
van het overige verkeer in het gebied.
Afschermende beplanting moest het
pad verder aan het zicht onttrekken.
Een ander gevolg van het besluit tot
handhaving was het aansluiten -
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vanaf december 1972 - van de boten
op de waterleiding, al leidde dat
intern bij de gemeente tot een flinke
discussie, want sluit je één illegaal
aangemeerde boot op het waternet
aan, dan moet je ze eigenlijk allemaal
aansluiten.
In 1973 werd het gedoogbeleid
bekrachtigd door de Algemene Politieverordening (APV) zo aan te passen dat de gemeente het Zandpad als
een gedoogzone kon aanwijzen. Om
prostituees niet helemaal vrij spel te
geven, werd wel een aantal gedragsvoorschriften toegevoegd: aanwijzingen van de politie dienden opgevolgd
te worden, kleding mocht niet in
strijd zijn met ‘de openbare zedelijkheid’ en ‘het uitnodigen tot ontucht’
mocht niet ‘op aanstootgevende
wijze geschieden’. Vanaf het moment
van gedogen heeft het Zandpad de
gemeente gedurende vele jaren weinig of geen problemen of overlast
opgeleverd.
Hardebollenstraat
De aarzelende manier waarop de
gemeente aanvankelijk het vraagstuk

van het Zandpad aanpakte, leidde
indirect tot (verdere) verspreiding van
de raamprostitutie over de binnenstad. Onder souteneurs deed na 1970
het gerucht de ronde dat het Zandpad
verplaatst of zelfs geheel gesloten zou
worden. Daarop trok een deel naar de
binnenstad. Er verrezen nieuwe bor-

Drukte aan het Zandpad, 1994. Het prostitutieverkeer heeft inmiddels zijn eigen weggedeelte en de
oude woonboten zijn vervangen door min of meer uniforme ‘bedrijfsruimten’.
òò FOTO MARTIJN HEIL
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Het Zandpad in 1974
òò FOTO J.P. VAN ALFF | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

delen en er kwamen nieuwe ‘ramen’,
met name in de Hardebollenstraat en
de Vogelenbuurt.
In 1972 waren het de winkeliers uit
de Voorstraat die zich in een memorie beklaagden over de achteruitgang
van het winkelgebied door de vestiging van prostituees in de Hardebollenstraat. Ze gaven de gemeente
daarvoor alle schuld: ‘De hygiënische
voorzieningen aan het Zandpad zijn
zo slecht, dat wel naar panden elders
gezocht moet worden. Onze complimenten gaan uit naar de Heren,
die deze panden [op de Hardebollenstraat] zo mooi opgeknapt hebben. Onze klachten gaan niet uit naar
hen, die door de Gemeente gedwongen werden hun werkterrein te verplaatsen. Onze klachten gaan in deze
slechts naar de Gemeente, die dit door
hun beleid veroorzaakt hebben.’ Ook
deze roep om betere voorzieningen
dwong de gemeente tot actie wat nog
hetzelfde jaar leidde tot de instelling
van een permanente werkgroep prostitutie.
Hoewel de Hardebollenstraat in de
praktijk al snel gedoogd werd, besloot
de gemeente pas tegen het einde van
de jaren zeventig dat de straat zich
officieel verder tot prostitutiecentrum
mocht ontwikkelen. Daarbij gold wel
als voorwaarde dat uitbreiding tot de
bovenverdiepingen en de aangren115
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Expositie
Zandpad
Op de Culturele Vrijhaven aan de
Nijverheidskade in Utrecht zijn
een aantal van de boten die op Het
Zandpad dienst deden als peeskamer opengesteld voor het publiek
waarbij ook een serie foto’s te zien
is die fotograaf Martijn Heil in de
jaren negentig maakte over Het
Zandpad en de vrouwen die er
werkten. De opening van de expositie vindt plaats op woensdag 24
juli, precies zes jaar na de sluiting
van Het Zandpad. Adres: Nijverheidskade 15, 3534 AZ Utrecht; meer
informatie t.z.t. op www.denijverheid.com
jaren tachtig werd het aantal bordelen in de stad beperkt tot dertien
gedoogde panden, waar rond 1988
circa 115 vrouwen werkten.

Prostituee voor het raam van haar boot aan het zandpad, 1994
òò FOTO MARTIJN HEIL

zende straten niet was toegestaan.2
Net als het Zandpad zorgde de Hardebollenstraat niet voor veel problemen, al moest de gemeente wel
waakzaam blijven. In 1984 kwamen
bijvoorbeeld de panden Breedstraat
11 en 13 in handen van de firma Wegra
Utrecht bv, een onderneming die ook
twee bordelen op de Hardebollenstraat exploiteerde. Nadat Buurtkomitee Breedstraat de gemeente erop
wees dat deze panden via een achterplaats aan elkaar verbonden waren,
kwam die direct in actie en kocht de
twee panden op om zo uitbreiding te
voorkomen.
De gemeente maakte vaker gebruik
van
verschillende
gemeentelijke
instrumenten – zoals het opkopen
van panden – om bordelen tegen te
werken. Vermoedelijke bordelen werden door verschillende gemeentelijke diensten geïnspecteerd of ze
voldeden aan het bestemmings116
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plan of verbouwvergunningen. De
gemeente deed dit omdat het landelijke bordeelverbod (art.250 bis
Wetboek van Strafrecht) in de praktijk moeilijk te hanteren was. Een
goed voorbeeld daarvan is het bordeel dat in 1984 kort op de Vossegatselaan zat. Bij de verbouwing – het
aantal nieuwe badkuipen was omwonenden opgevallen – werd duidelijk
dat het om een nieuw bordeel ging.
De exploitant gaf dit zelfs toe toen
de gemeente daarnaar vroeg. Tegen
de tijd dat het bordeel openging, had
de gemeente alleen de bouw van een
dakkapel kunnen voorkomen. Genoeg
bewijs voor optreden kwam er pas een
jaar later, toen er krantenadvertenties
verschenen die naar het pand leidden, de politie bekende prostituees
het pand had zien binnengaan en het
klachten regende van buurtbewoners.
Dat optreden tegen bordelen moeilijk
was, maakte het nog niet onmogelijk.
De gemeente slaagde er tussen 1976
en 1980 in om 48 nieuwe vestigingen van bordelen tegen te gaan. Begin

Europalaan
Het grootste en meest hardnekkige probleem voor de gemeente
was de straatprostitutie. Door aanhoudend politieoptreden, met name
in de Vogelenbuurt, trok de straatprostitutie begin jaren zeventig naar
het noordelijk deel van de binnenstad en concentreerde zich met name
rond de Van Asch van Wijckskade.
Voor bewoners daar liepen de irritaties zo hoog op dat zij in 1984 zelf
de straat afsloten om het prostitutieverkeer te weren. Ook bewoners
van de Maliestraat, Biltstraat en Adriaanstraat klaagden al in 1973 in een
brief bij de gemeente over de ‘vrouwen en als vrouw geklede mannen’
in hun straat. De aanwezigheid van
de straatprostituees leidde tot veel
klachten en frustraties: ‘Met rondjes
rijden de souteneurs (soms 40 auto’s
in 5 min.), het stoppen en optrekken
op de straathoeken, wat vaak tot zeer
laat in de nacht doorgaat, het luidruchtig contact met de prost. vormt
een complete heksenketel.’
Het was een ingewikkeld probleem
om aan te pakken. Hoewel de politie
vaak verkeerscontroles hield of tippe-
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laarsters verbaliseerde, was dit altijd
maar een zeer tijdelijke oplossing, ook
op de Maliestraat: ‘Na de komst van
de politie is het even rustig, maar binnen een half uur gaat alles weer op
dezelfde manier aan de gang, zodat
soms op één avond de politie 2 of 3
keer moet worden gewaarschuwd.’
In de hoop straatprostituees te weren
werd naast de inzet van politie in veel
straten door de hele stad de verlichting verbeterd. Het mocht allemaal
niet baten.
In de loop van de jaren zeventig
kwam daar nog een probleem bij:
de opkomst van heroïne en de zogenoemde ‘heroïnehoertjes.’ Vooral
op de Asch van Wijckskade hadden
omwonenden last van dealers en verslaafde tippelaarsters. Vlakbij, in het
Boekhovencomplex op de Breedstraat,
zat vanaf 1977 enige tijd een verslaafdenopvang die ook veel dealers en tippelaarsters aantrok.
In 1981 was ook hier de maat vol voor
omwonenden. De spanning liep zo
hoog op dat sommige bewoners met
een wapen in bed sliepen of niet meer
naar hun werk gingen om hun gezin
te kunnen beschermen. Opvallend is
dat zij in een brief aan de gemeente
erop wijzen dat het ze echt om de tippelaarsters ging: ‘Bovenstaande situaties zijn de oorzaak van de wildgroei
in de prostitutie in deze straat door
heroïne-hoertjes en moeten niet in
verband worden gebracht met de
gecontroleerde prostitutie in [de] Hardebollenstraat welke nagenoeg geen
overlast veroorzaakt.’ Het verslaafdencentrum vertrok niet lang daarna
uit het Boekhovencomplex.
Omdat geen enkele maatregel een
gewenst effect had, besloot de
gemeente in 1982 om ook de straatprostitutie te gaan faciliteren. In 1984
werd de Europalaan officieel als tippelzone gedoogd. Daarmee sloeg de
gemeente twee vliegen in een klap: de
straatprostitutie werd beheersbaar en
de rest van de stad ontzien. Door politietoezicht op de zone verbeterden
ook nog eens de arbeidsomstandigheden van de tippelaarsters.
Anders dan het Zandpad en de Hardebollenstraat was de Europalaan
een gedoogsituatie die in zijn geheel
door de gemeente werd gecreëerd. Al
snel kwamen er extra voorzieningen
Oud • Utrecht
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zoals een door de gemeente gesubsidieerde huiskamerbus voor verslaafde
prostituees, waar ze koffie, een douche, medische zorg en schone naalden konden krijgen. De gemeente liet
in 1988 ook de zogenoemde afwerkplaatsen bij de Europalaan bouwen om een uitwaaiereffect naar de
omgeving tegen te gaan. Ondanks
veel weerstand van buurtbewoners en
bedrijven beschouwde de gemeente
dit als de enige doeltreffende aanpak om de overlast voor de rest van de
stad te beperken.

Raamprostitutie in de Hardebollenstraat
òò FOTO ILVY NJIOKIKTJIEN

Reguleren door faciliteren
Het prostitutiebeleid van de gemeente
Utrecht vanaf de jaren zeventig - controleren door zelf verschillende voorzieningen te creëren - stak gunstig
af tegenover het beleid in sommige
andere steden. Én het was aantrekkelijk
voor prostituees. Zo zorgde een strenger beleid in de gemeente Den Haag
er eind jaren zestig voor dat een deel

Tippelzone op de parallelweg van de Europalaan, 1989
òò FOTODIENST GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Afwerkplekken aan de Kanaalweg voor op de
Europalaan werkzame prostituees, 1989
òò FOTODIENST GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE
BEELDMATERIAAL

Noten

van Haagse prostituees en souteneurs
naar Utrecht verkasten. Toen Amsterdam op 1 januari 1987 een gedoogzone
sloot, weken veel prostituees uit naar
Utrecht, ook vanwege de bereikbaarheid per (nacht)trein en auto.
Utrecht wilde, net als de andere drie
grote gemeenten, nog verder gaan
dan alleen gedogen. In 1986 pleitten
de vier er bij de regering voor om het
onhanteerbare landelijke bordeelverbod op te heffen. Hierdoor zou de
gemeente automatisch de ruimte krijgen om prostitutie naar eigen inzicht
te reguleren en te faciliteren.

Al was de Tweede kamer in 1987 al
akkoord gegaan met deze afschaffing, het verbod werd pas in 2000
geschrapt. De gemeente voerde
daarop direct een vergunningenstelsel in.
In 2012 besloot de gemeente het
Zandpad, de Hardebollenstraat en de
Europalaan in verband met mogelijke
mensenhandel niet langer te faciliteren. Het betekende het (voorlopige)
einde van bijna veertig jaar reguleren, faciliteren en gedogen van de
Utrechtse prostitutie.

1 Openbare hygiëne zou een probleem blijven. In 1988 drong de GGD bij het college
weer aan op een spoedige oplossing van
de ernstige vervuiling, een rattenplaag en
de risico’s voor de volksgezondheid op het
Zandpad.
2 Ik ben geen documentatie over dit besluit
in het archief tegengekomen. In een
beleidsnota uit 1980 wordt het een ‘recent’
besluit genoemd.

Bronnen
HUA, Gemeentebestuur van Utrecht 19701989
- inv.nr. 8194 Aanwijzing van de Europalaan
en de Kanaalweg als gedooggebied voor
straatprostitutie, 1984-1989.
- inv.nrs. 8195-8208 Vaststelling van beleid
ten aanzien van prostitutie en bedrijven,
1980-1988.
- inv.nr. 8197 Beleid ten aanzien van prostitutie in de Bellamystraat, Eikstraat en Oudwijkerdwarsstraat, 1988-1989.
- inv.nrs. 8200-8210 Problematiek inzake de
vestiging van bordelen op diverse locaties,
1969-1985.
- inv.nrs. 8202-8205 Werkgroep Prostitutiecentrum Zandpad; verslagen, opheffing,
instelling van een permanente werkgroep
voor prostitutie-aangelegenheden, 19701980.
- inv.nr. 8207 Vaststelling van de Verordening op de seksinrichtingen, met wijzigingen, 1976-1985.

Het Zandpad rond 14 uur ’s middags in augustus 2005
òò FOTO H. LOPER | WIKIMEDIA COMMONS
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Erotiek in het werk van
twee hedendaagse
Utrechtse kunstenaars

Lisette le Blanc
Kunsthistoricus, conservator van het Streekmuseum Tiel, redactielid
van dit tijdschrift en docente aan verschillende instellingen
waaronder de Hovo.

Paul Klemann en Frans Franciscus
Erotiek heeft kunstenaars door de eeuwen heen
geïnspireerd, van de prehistorie tot heden, in
alle culturen, in oost en west en in uiteenlopende
kunstvormen en stromingen. Soms is het een
hoofdthema, soms een onderwerp dat - al of niet
toevallig - voorbijkomt zoals in het werk van twee, voor
dit themanummer geïnterviewde, Utrechtse kunstenaars:
Paul Klemann en Frans Franciscus.

Paul Klemann (1960) en Frans Franciscus (1959) zijn beiden geboren en
getogen in het centrum van Utrecht.
Zij trokken zich niets aan van de
sfeer aan de kunstacademies waar
ze studeerden en waar de abstracte
kunst overheerste. Zij vormden hun
eigen stijl en kozen voor figuratieve
kunst, gevoed vanuit de liefde voor
oude meesters.
Hun werk is gevarieerd en vertellend
en erotiek komt daarin regelmatig tot
uitdrukking. Voor beide kunstenaars
is het niet vanzelfsprekend om zich
met erotische afbeeldingen bezig te
houden. Het gaat eigenlijk vanzelf, bij
de een (Paul Klemann) vanuit droombeelden en bij de ander (Frans Franciscus) vanuit een kritische blik op
ontwikkelingen in de maatschappij.

Paul Klemann

Paul Klemann, De Utrechtse Domtoren die weer aan de Utrechtse Dom wil vastgroeien, 180 x 265
cm, olieverf op doek, 2019
‘Dit is een oude droom uit 1999. De tekening die ik er van gemaakt heb is aangekocht door het Centraal Museum in Utrecht. Dit jaar heb ik er een olieverfschilderij van gemaakt. Ik droomde dat de
Domtoren begon te bewegen - eerst tollend en ronddraaiend - en uiteindelijk naar beneden boog
en zich met zijn pinakels, als een inktvis, vastklampte aan het dak van de Domkerk. Op die manier
was de kerk die in de storm van 1674 gedeeltelijk was ingestort, weer verbonden met de toren.’
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Paul Klemann is geboren op het
Oudkerkhof 19 in Utrecht, waar zijn
ouders een wijnhandel hadden. ‘Ik
heb daar als kind graag gewoond.
De Vismarkt was nog echt een
markt waar je vis kon kopen met
in de omgeving veel antiekzaakjes.
Ik was er gek op en ging veel etalages bekijken. Op nummer 29 zat een
nachtclub, De Dietsche, waar veel
Amerikaanse soldaten uit Soesterberg en studenten kwamen. In vitrines voor het pand hingen foto’s van
danseressen met struisveren, die ik
als jongetje altijd uitgebreid bestudeerde. Het was net de Moulin
Rouge, heel spannend. Mijn moeder
werd gek van die nachtclub en van
alle soldaten die er kwamen met een
hoop lawaai. Later zijn we naar Tuindorp verhuisd omdat mijn vader een
andere baan kreeg.’
119
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of
apier

‘Het Utrecht uit mijn jeugd heeft een
enorme indruk op me gemaakt en
veel invloed gehad op mijn werk. Ook
de Dom die ik toen zo vanuit vanuit
mijn bed kon zien, komt nog steeds
af en toe in mijn tekeningen of schilderijen voor.’

Paul Klemann, Het gebroken parelsnoer, 43 x 30 cm, potlood, kleurpotlood en inkt op papier
‘Een naakte vrouw boog zich over me heen… Ze droeg enkel een parelsnoer. Ze boog zich naar mij
toe, het parelsnoer brak en de parels werden als een soort van sneeuw over mij heen gestrooid.’

Paul Klemann, De pluisjeschinees en de schoorsteen duimt een wolk, 45 x 33 cm, potlood, kleurpotlood en inkt, 2015
‘Er rende een reusgrote Chinees door merkwaardige straten, met enkel fabrieken. Tegelijk vonden er
filmopnames plaats. Terwijl de reus kwam aangerend, stormde er een enorme uit Chinezen bestaand
mensenmassa met hem mee. De reus-chinees had een vlieger in zijn hand maar het vliegertouw ging
dwars door zijn borstkas heen. Op de achtergrond van de filmlocatie was een schoorsteen, waaromheen zich een passerende wolk wikkelde, die de vorm aannam van een vrouwenmond.’
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Prix de Rome
Paul Klemann bezocht na de middelbare school de kunstacademie in Den
Bosch waar hij de grafische richting
wilde volgen. ‘Ik ben een echte tekenaar.’ Het beviel hem echter niet op
de academie. ‘Ik ben er afgegooid.’ Een
blauwe maandag volgde hij nog de
autonome richting aan de kunstacademie in Utrecht. Uiteindelijk zocht
hij zijn vrijheid en ontwikkelde zich los
van de academies als autodidact tot
tekenaar. Zonder diploma dong hij in
1993 mee naar de Prix de Rome. Aan
zijn moeder vroeg hij welk werk ze het
mooiste vond en hij stuurde het door
haar gekozen werk in, waaronder de
tekening Het gebroken parelsnoer. ‘Ik
heb voor die prijs drie maanden lang
zeer gedreven 300 nieuwe tekeningen
gemaakt, en won daarmee de 1e prijs.’
Klemann vindt het jammer dat door
de academies ook veel talent verloren gaat. De stad Utrecht is altijd een
inspiratiebron geweest voor zijn werk.
‘Ook wel een rare stad, beetje onheilspellend. Utrecht heeft zijn eigen
stemming en bezieling. Het surrealisme heeft zich er niet voor niets ontwikkeld. Kijk maar eens naar het werk
van Joop Moesman en Pyke Koch. Het
heeft soms iets verlatens, alsof de zon
niet opgaat en hun werk toont vaak
somber. Hun schilderijen zijn verhullend en er zitten diepere lagen in,
ook op erotisch vlak. Het is een rode
draad in de geschiedenis van Utrecht.
Het begint al met Jan van Scorel. Of
het schilderij van Joachim Wtewael
(Het godenbanket) dat dit jaar is aangekocht door het Centraal Museum.
Die afbeelding heeft ook iets frivools
en seksueels.’ Hoewel erotiek een
rol speelt in het werk van Klemann,
vindt hij het ook een lastig onderwerp. ‘Erotiek vindt zich steeds weer
op een ander manier uit zoals nu bijvoorbeeld een robot als seksueel ding’,
zegt Klemann, ‘maar ook een thema
als machtsmisbruik in de kerk. De
jaren zestig gaven veel vrijheid, maar
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vrijheid kan ook macht zijn. Denk aan
de sociale media die nu een rol spelen.
Op wereldniveau weet iedereen alles
van je. Je moet toch oppassen.’
Droombeelden
Klemann maakt droombeelden, beelden uit het dagelijks leven die van
grote invloed op hem zijn. Hij tekent
zijn dromen meteen op. Het zijn voorstudies die uiteindelijk in een tekening met kleurpotloden resulteren.
Voor hem is het tekenen van droombeelden een ultieme vrije wereld, vrij
van allerlei regels. Ook fantasie speelt
daarin een rol. Zijn droombeelden
omvatten het hele leven inclusief het
erotische. Hij maakt een aantal schetsen en werkt die uit. Zijn werk roept
een surrealistisch beeld op met een
vertekend perspectief en vaak verwrongen mens- en diergestalten. De
laatste twee jaar is Paul Klemann ook
gaan schilderen.

Paul Klemann, Looking for a gay bar, 65 x 45 cm, potlood, kleurpotlood en inkt op papier

Na lange tijd in de Schalkwijkstraat en daarna in de J.P Coenstraat
gewoond te hebben is hij elf jaar

geleden, omdat hij er een groot atelier kon krijgen, naar Tiel verhuisd.
Maar zijn inspiratie en dromen worden nog vaak heel sterk door Utrecht
beïnvloed. En elke dag is er weer een
nieuwe droom.

Frans Franciscus
Frans Franciscus (1959) studeerde
aan de Hogeschool voor Kunsten te
Utrecht. Hij voelde zich er een buitenbeentje, omdat iedereen vrijwel
alleen bezig was met abstracte kunst.
Zijn interesse ging juist uit naar figuratieve en fijnschilderkunst. ‘Het ging
op de academie om vormen. Ik wilde
juist heel precies schilderen met dramatische scenes.’
Franciscus ontwikkelde zich niet
alleen tot schilder. Keramiek en fotografie krijgen de laatste jaren volop
zijn aandacht, zoals de bezoeker
opvalt die zijn atelier aan de Oude
Haagweg in Amsterdam betreedt. Op
uitnodiging van Ranti Tjan brengt hij
dit jaar enkele maanden door als artist
in residence in het Sanbao Ceramic Art
Institute in Jingdezhen, de keramiekstad in China.

Frans Franciscus, Adam en Eva III (naar Hans Baldung Grien 1531), 100 x 80 cm, olie op linnen, 2003
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Eigentijdse draai
Frans Franciscus laat zich inspireren
door oude meesters uit de middeleeuwen, zoals de Vlaamse Primitieven, de Renaissance, de 17e en 18 eeuw,
door 20e-eeuwse kunstenaars als
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Frans Franciscus, Decoronation, an allegory on violence (Lamentatie), 130 x 160 cm, olie op linnen, 2003

Diego Rivera en Otto Dix en door zijn
Utrechtse voorgangers. Hij bewondert
Hans Memling en Hendrick ter Brugghen. Oude kunst is zijn startpunt.
In opdracht maakte hij jaren geleden
de serie Works of Mercy (‘werken van
barmhartigheid’). Het thema werkte
hij gedurende 3,5 jaar uit op zeven
grote doeken die in 2010 te zien waren
in het Gemeentemuseum te Helmond. ‘Je zegt dat je niet goed bent
om erotische afbeeldingen te maken’,
had de opdrachtgever tegen hem
gezegd, ‘maar je bent er juist goed in.
Kijk bijvoorbeeld naar Adam en Eva.’
Franciscus liet zich voor Adam en Eva
inspireren door de moraliserende
prenten van de renaissancemeester Hans Baldung Grien (1484/5-1545).
Net als Baldung Grien plaatst Franciscus het thema in de eigen tijd. Adam
en Eva zijn mensen van nu, ze staan bij
een boom voor een weelderige achtergrond, met fijne penseelvoering
gedetailleerd uitgewerkt. Eva ziet er
verleidelijk uit, maar is bescheiden.
Haar ogen houdt ze gesloten. Adam,
in sportieve broek gekleed, kijkt ons
aan en staat op het punt om Eva uit
te kleden. Verleidt Eva hem of is het
andersom? We kunnen er onze eigen
gedachten over hebben. Dit is wat
Franciscus ook wil, dat we praten over
actuele thema’s die tegelijkertijd van
alle tijden zijn.

Frans Franciscus, Leaning Man (after Girodet), 250 x 200 cm , olie op linnen in grijstinten, 2015
Rechts: Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, Jean-Baptist Belley, gedeputeerde van
Saint-Domingue, 1797 (Palais de Versailles)
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Dat geldt ook voor de afbeelding van
lamentatie. We denken direct aan
het lijden van Christus, zoals verbeeld
door de Vlaamse schilders als Hans
Memling en Rogier van der Weijden
en later door de caravaggisten. Weeklachten zijn van alle tijden. Mensen
die gediscrimineerd of niet geaccepteerd worden als de persoon wie ze
zijn, zoals de travestiet op het schilderij Coronation, an allegory of violence.
Het is een klassiek verhaal met aanpassingen in eigentijdse thematiek en
omgeving.
Het schilderij Leaning man is gebaseerd op een portret van Jean Baptiste
Belley, dat de Franse neoclassicistische
portretschilder Anne-Louis Girodet
(1767-1824) maakte in 1797. Belley was
een slaaf gemaakte uit Goree in Senegal en hij was als 2-jarige verkocht om
dienst te doen in San Domingo in de
Dominicaanse Republiek, destijds een
Franse kolonie. Hij werd een vrijheidsstrijder die opkwam voor de rechten
van de zwarte mensen en die streed
tegen racisme.
Girodet heeft een eigentijdse gebeurtenis afgebeeld uit 1791. Franciscus
doet dit ook. We zien Belley staan als
een zelfbewuste man. In het schilderij
van Girodet staat Belley met een arm
op de buste van de filosoof Guillaume
Thomas Raynal die in 1770 over handel
en slavernij schreef. Deze beschouwingen leidden in die tijd tot veel discussies. Franciscus laat die buste weg. Hij
schilderde zijn eigen Belley als een
vrije man tegen een landschappelijke
achtergrond. Belley is hier een jongeman met florale decoraties aan zijn
oren en zijn houding verraadt een
vleugje erotiek.
Religie en fantasie
Op de vraag of hij vanuit religieuze
thema’s werkt, vertelt Franciscus dat
voor hem het verhaal belangrijk is.
Hij is geïnteresseerd in oude kunst
en wil het verleden met het heden
verbinden. “We denken helemaal
niet anders dan 500 jaar geleden’,
zegt hij. ‘Of het nu om de Doornenkroning gaat of om Roodkapje, beide
verhalen hebben grote zeggingskracht en het gaat om de manier
hoe je iets vertelt.’
Hij was in 2007 uitgenodigd om
deel te nemen aan een expositie in
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Amman in Jordanië. Het was echter verboden om naakt te laten zien.
Een tepel van een man kan wel, maar
een tepel van een vrouw kan niet. Dat
intrigeerde hem.’ Ik ben juist bezig
met seksualiteit om respect te genereren voor diversiteit. Het thema van
lamentatie laat ik zien in mijn schilderij met een in elkaar geslagen travestiet. Het heeft dan eigenlijk niets
meer te maken met erotiek. Religie is
niet mijn taal, ik ben er niet in opgevoed. Religie is voor mij iets vreemd
maar prikkelt mijn fantasie. Ik ben
verliefd op de oude meesters, het
ultieme en de originaliteit.’
Keramiek
Sinds 2016 experimenteert Frans
Franciscus in zijn atelier met keramiek. De kiem voor deze belangstelling ontstond in het atelier van
Carolein Smit. In sundaymorning@
ekwc in Oisterwijk, het internationale
keramiekcentrum, kreeg hij de mogelijkheid om een aantal maanden als
artist in residence te verblijven. Een
van zijn eerste experimenten was
een piemel, een fijne vorm om mee te
werken, zoals hijzelf zegt. ‘Het voelt
lekker als vorm en het biedt mogelijkheden.’
Hij werkt het liefst met klei, maar ook
met porselein. ‘Kleien maakt gelukkig’, zegt Franciscus, ‘met porselein
boetseren is alsof je iets maakt van
sneldrogende kauwgum. Het materiaal is lang niet zo gehoorzaam als
klei. Ik wilde een buste hol opbouwen, zoals ik dat eerder deed maar
kwam van een koude kermis thuis.

Frans Franciscus, Cock in hand, keramiek 5,5 x 5 x 3 cm

Toen ben ik maar een piepklein
penisje gaan boetseren en heb daar
een handje omheen weten te breien’
(citaat uit zijn blog van 22 januari
2019).
Paul Klemann en Frans Franciscus
hebben - voortbordurend op het
werk van door hen bewonderde schilders uit vroeger eeuwen - hun eigen
stijl ontwikkeld. Beide, zeer productieve kunstenaars geven met hun
werk de toeschouwer de mogelijkheid een eigen verhaal te bedenken.
Erotiek is voor hen geen hoofdthema,
maar het komt op een subtiele
manier regelmatig om de hoek kijken. Werk van Klemann en Franciscus
bevindt zich onder andere in het Centraal Museum te Utrecht.
Met dank aan Paul Klemann en Frans Franciscus

Grote Excursie 2019
Op zaterdag 15 juni vindt de jaarlijkse Grote Excursie voor leden van Oud-Utrecht plaats
met als thema ‘Industrielandschap in Utrecht aan het water’. Deelnemers gaan vanaf Zijdebalen in Pijlsweerd met de rondvaartboot naar de Vaartsche Rijn bij Rotsoord.
Vanaf 9.30 uur zijn deelnemende leden welkom bij restaurant Hygge aan de Goeman Borgesiuslaan. Na een paar korte inleidingen volgt een rondwandeling door Zijdebalen en de
boottocht naar Rotsoord. Daar staan een lunch, rondwandelingen en een afsluitende borrel op het programma.
U kunt zich voor deze Grote Excursie uitsluitend via de website www.oud-utrecht.nl aanmelden tot en met zondag 9 juni. Volg de aanwijzingen op de site voor inschrijving en
betaling (€ 35,-). U ontvangt na uw inschrijving en betaling een e-mail als toegangsbewijs;
vergeet niet deze uit te printen en mee te nemen.
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Interesse in de geschiedenis van stad en provincie Utrecht?
Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht. Het kost weinig en
u krijgt er veel voor terug:
• zes maal per jaar het rijk geïllustreerde
Tijdschrift Oud-Utrecht
• tweemaandelijks een digitale Nieuwsbrief over
de historische actualiteit
• ieder jaar een diepgravend Jaarboek
• het hele jaar door exclusieve excursies waaronder
de Grote Dagexcursie
• in februari de prestigieuze Van der Monde-lezing
• iedere maand het Historisch Café in het
Bartholomeus Gasthuis
• de mogelijkheid om als vrijwilliger in een gezellige sfeer
deel te nemen aan één van de clusters of commissies.

Bent u al lid?

Geef dan een ander een lidmaatschap cadeau
tegen gereduceerd tarief en help Oud-Utrecht
op weg naar 2000 leden!
Vraag voor € 20,- een cadeaubon aan voor een
jaar lidmaatschap (normale prijs € 37,50). Het
lidmaatschap geldt voor een lopend
kalenderjaar (reeds verschenen nummers van
het tijdschrift worden nagezonden). Aanvragen
kan via www.oud-utrecht.nl/service/lid-worden
Voor meer informatie:
ledenadministratie@oud-utrecht.nl

Bovendien krijgt u als lid korting op tentoonstellingen en
activiteiten van Museum Catharijneconvent.
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