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De late middeleeuwen

m dat Beatriis had

aflevering 1: van Beatrijs tot Büchner

Jan H. Kompagnie

Inleiding
Al constic enen rot spinnen
In mochter  niet met winnen
In tween weken een broet.
IC  moet gaen dorden noet
Buten  der stut  op tfelt
Ende  winnen met minen  iichame ghelt.’

De jonge non Beatrijs, kosteres in een klooster,
heeft haar religieuze taken verzaakt en is de
wereld ingetrokken. Tegenslag volgt op tegen-
slag en ze realiseert zich op zeker moment dat,
ook al zou ze een rok spinnen, ze er nog geen
brood mee zou winnen. Dus staat haar weinig
anders te doen dan, gedwongen door de nood,
munt te slaan uit haar lichaam. Tweemaal zeven
jaar bleef ze weg, leefde ze in zonde, maar haar
afwezigheid in het klooster bleef onopgemerkt,
Maria daar had haar plaats ingenomen en al het
werk voor haar verricht. Een waar Godswon-
der, een echt mirakel!

Laten we er eens vanuit gaz
geleefd in Gouda en ze naar de omgeving van
de Vogelenzang was gegaan om daar voor haar
liefde betaald te krijgen. Hoe, zo kunnen we
ons afvrapen.  hoe zou de samenleving en met
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te beperken.

gebruik van literatuur ook omvangrijk archief-
onderzoek ten grondslag ligt, behandelt de her-
invoering van de reglementering van prostitutie
in Gouda, zo rond het midden van de 19e eeuw
en de toepassing hiervan in de praktijk.2

De grondslag voor de maatschappelijke accepta-
tie van de prostitutie in Europa ligt bij de kerk-
vaders. Augustinus, en later Thomas van Aquino,
verkondigden dat de betaalde liefde, juist om
erger zonde te voorkomen, niet gemist kon wor-
den. Er werden dan ook alom door de overheden
maatregelen genomen om de prostitutie in goede
banen te leiden. Morele bezwaren tegen de pros-
titutie speelden daarbij nauwelijks een ro1.3

Prostitutie kwam in de late middeleeuwen
eveneens in Gouda voor en ook daar werd ze
getolereerd. Zo was een aantal gemeentelijke
verordeningen, keuren genaamd, van kracht die
de lokale overheid uitvaardigde ter regulering
van de prostitutie. Prostitutie werd niet verbo-
den, maar juist aan regels gebonden teneinde de
overlast voor de samenleving zoveel mogeliik

Op 2 augustus 1468 werd bepaald dat de
vroedschap in overleg met de schout en
gerechtslieden was overeengekomen dat ‘gheen
lichte vrouwen tappen en sellen in die stede van
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name de overheid in middeleeuwen, nieuwe en
nieuwste tijd op deze wijze van kostwinning

Gouda staan ook twee vragen centraal: Ten eer-

1 X7S in de samenlevin!?  in het algemeen en in

hebben gereageerd?

ste zal een aanzet worden gegeven tot beant-
woording van de vraag hoe in de periode 1475-

In twee afleveringen over onzedelijkheid in
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der Goude ende  neigent wonen en sellen dan up
die noirtzide van die nuwe haven’.

sullen in der stede van der Goude’.

in ue t)uurt  van ae nleiwegsreeg - luieuwe

Enkele jaren later, op 2 januari 1472, werd

Uit een keur van 1488 blijkt vervolgens dat er

bepaald dat ‘gheen lichte vrouwen tappen en

schoutsknechten waren die een bordeel hielden
*1x ‘ 1. Tfl  :--._ _ _A_  _ _ hTf

Gouda in het bijzonde:  tegen prgstitutie werd
aangekeken en ten tweede hoe de samenleving
omging met het meest in het oog lopende
gevolg van een losbandig leven, te weten de
geslachtsziekte syfilis.

De periode, behandeld in aflevering 1, loopt
van ongeveer 1450 tot 1840. De gepresenteerde
informatie is voornamelijk gebaseerd op litera-
tuuronderzoek; pas systematisch archiefonder-
zoek zal een vollediger beeld opleveren. Met
name de rol en de opvattingen van de 19e
eeuwse geneesheer W.F. Büchner zullen nu
eens in een ander, breder kader dan gewoonlijk
worden behandeld.

Aflevering twee, waaraan behalve het
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Haven. Zij kregen toen toestemming daar te
blijven tappen. Letterlijk heette het: ‘... die
schouteknechten, die openbair houden bordeel
in de Cleyweghstege of opte  nyeuwe haven dai-
romtrent, die aldaer nae ouden usantie sullen
moegen tappen’ I

Een keur van 29 juli 1500 bepaalde voorts dat
‘lichte herbergen ofte bordelen’ alleen op de
noordzijde van de Nieuwe Haven mochten wor-
den gevestigd, en in de Vogelenzang ‘van den
zuuthouck van Lem Dulshuus of j nae den
Tiendewech toe’. De volledige tekst van deze
keur luidt: ‘Upten  XXIXen dach  in Julio anno
XVC. soe was by de gemeenen vroetscap over-
dragen alsdat  geen lichte herbergen ofte borde-
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len woenen en sellen tot genen plaetsen dan hoger en hoger, naam en faam vestigden zich
alleen up de noortzijde van den nuwe haven breder en breder. De morele prijs voor de
ende  in de Vogelensang van den zuuthouck van ongeëvenaarde groei en bloei was echter nave-
Lem Dulshuus of nae den Tiendewech toe. nant hoog. Waar de activiteiten bruisen, verwil-
Ende  ist sake dat men can  bevinden dat sij deren de zeden, ondervond menig Hollands
andersins woenen dan voersz, staet, die sel ver- stadsbestuur. De bedrijvigheid lokte werkzoe-I
bueren ses pont an den heer ende  dairtoe de cor- kende zowel als gelukzoeker naar de kusten van
rexi van den stede. Actum ut supra.‘4 de Noordzee: koopman en bankroetier, intellec-

tueel en bedelaar, soldaat en suikerbakker, zee-
Reformatie man en hoerenmadam dromden er ongedurig
Maar toen kwam de Reformatie en alles werd samen, in een bonte rei op zoek naar grove win-
anders. Dat wil zeggen op papier. Voor hervor- sten, belust op snel vertier.
mers als Luther en Calvijn waren ‘hoer’ en Ook in het Gouda van rond 1600 was
‘paap’ vergelijkbare, zo niet synonieme scheld- ondanks de officiële calvinistische leer niet
woorden. Overal waar hun aanhangers het voor alles kuis en net. ‘Als00 daghelicx groote
het zeggen kregen, volgde een bordeelverbod. clachten  comen aen mijn heeren  van de gerech-
In de Noordelijke Nederlanden ging de uitban- te van ‘t quaet regiment in de bordelen, die dae-
ning van de gesanctioneerde prostitutie gelijk geliks gehouden worden binnen deser  stede in
op met de opstand tegen het Spaanse bewind. eerlijcke  gebuyrten ende  elders tot confuys,

L Steden die overgingen naar het calvinistische schande ende  quaet exempel van jonge maech-
kamp -Delft bijvoorbeeld in 1575, Middelburg den ende  kinderen’, zo luidde een weinig aan
in 1576- zwoeren niet alleen de koning van de verbeelding overlatende klacht in 1606.’
Hispanje, maar ook de godin van de Betaalde
Liefde af. Amsterdam, in 1578 ‘gealtereerd’, De geschiedschrijving
vaardigde twee jaar later een strenge keur uit Wat is van deze verordeningen nu in de Goudse
‘Tegens Hoererije, Bordeelen en Dansschoolen’, historieliteratuur doorgedrongen? De Goudse
een verordening die kennelijk zo goed beviel dat huisarts J.G.W.F. Bik promoveerde op de
zij meer dan twee eeuwen van kracht zou blij- geschiedenis van de medische zorg in Gouda.
ven. Op gewestelijk niveau werd in opeenvol- Hij maakt melding van verschillende gemeen-
gende  plakkaten eveneens de banvloek uitge- telijke  keuren tegen het kwade gerucht, open-
sproken over de gewettigde ontucht. Het laatste bare dronkenschap, excessen op seksueel
in die rij was het in 1656 aan Staats-Brabant en gebied en een bezoekverbod aan beruchte cafés
Staats-Limburg opgelegde Echtreglement. Dat in Kort Haarlem. Alle bovenstaande keuren,
verplichtte nu ook de plaatselijke gezagsdra- waarvan een aantal ook reeds in het werk van
gers in de -in overgrote meerderheid katholiek Rollin Couquerque en Meerkamp  vermeld
gebleven- Generaliteitslanden alle ‘Bordeelen, staan,*  heeft Bik opgenomen in zijn boek. Bik
Hoerhuysen, Mot- en Ravot-huysen te weeren, bespreekt met name de verordening van 1500.
verstooren, ende  uyt te roeyen’  .5 Dit regulerend optreden was volgens hem ver-

In 1593, met een keur van de 12e januari, eist omdat toen ‘de lichte vrouwen in alle stra-
kwam in zekere zin ook in Gouda een bordeel- ten en wegen woonden’. De maatregel bleek
verbod tot stand, althans: waar het de schouts- onvoldoende te werken, waarna de bordelen
knechten betrof, ‘... Tot eynde de magistraet onder politioneel toezicht kwamen te staan en
volcomelick auctoriserende  des Heeren diena- zelfs de schoutsknechten bordeelexploiteurs
ers een seecker gagie toe te vougen mit verbot werden. Maar ondanks deze bemoeienis van de
van geen bordeelen te mogen houden, en wijn plaatselijke overheid moest aan de losbandig-
off byer ter eeniger manieren te vercopen...’  .6 heid in de bordelen herhaaldelijk door middel

De praktijk bleek voor de erven Calvijn van nadere keuren paal en perk worden gesteld,
aanzienlijk lastiger dan de klare theorie. Dat stedelijke toezicht heeft volgens Bik tot
Toegegeven, voor zedenmeesterij zat de tijd 1593 bestaan. De schoutsknechten, die in dat
niet mee. Economisch, politiek en cultureel jaar een bron van inkomsten verloren zagen
maakte de jonge Republiek der Zeven gaan, werden financieel gecompenseerd.9.
Verenigde Nederlanden een vliegende start. De Reeds werd de Vogelenzang genoemd als een
steden barstten in razend tempo uit hun middel- plek waar de betaalde liefde werd getolereerd.
eeuwse voegen. Handel en nijverheid vertoon- Gemeentesecretaris G.J.J. Pot heeft onderzoek
den ongekende groeicijfers, de welvaart steeg gedaan naar de geschiedenis van Vogelenzang
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en omstreken. In de Goudsche  Courant van - len van De Lange zo gevoelig dat hij ze liever
vermoedelijk- woensdag 5 juli 1950 gaat hij in wil vermijden. Over het buitenechtelijke huwe-
op ‘de Goudse straatnamen. Hun herkomst en
geschiedenis’. Ook nu wordt de keur van 1500
aangehaald.‘O  Pot gaat in op de betekenis van de
naam Vogelenzang, ook wel als Vogelzang
geschreven. Hij baseert zich daarbij onder meer
op het werk van J.W.  Mulder,” die volgens Pot
de naam Vogelenzang relateert aan het vrije,
ongebonden leven. Gemeld wordt dat de naam
‘Vogel(en)z ook voorkomt in steden als
Keulen, Amsterdam, Breda, Gent, Rostock,
Mainz en Utrecht. Mulder noemt eveneens de
twee keuren uit 1468 en 1500. Ook wordt ver-
wezen naar (bade)stoven, die in feite taveernen
waren, en waar gelegenheid tot ontucht werd
gegeven. Een badestoof zou zo synoniem zijn
met bordeel. Wellicht verklaart dit ook het ont-
staan van de naam Stoofsteeg.17  Vogelenzang
zou in elk geval duiden op een bosrijk gebied,
met veel houtgewas. Een verklaring echter zou
ook kunnen zijn de link met het Duitse
‘vögeln’, een volkse uitdrukking voor het heb-
ben van geslachtsgemeenschap. Deze laatste,
ietwat precaire uitleg laat Pot overigens angst-
vallig onbesproken.13

Historieschrijver J. Smit baseert zich vooral
op Bik. ‘De Vogelenzang was al aan het einde
van de middeleeuwen een beruchte buurt’, zo
schrijft hij. ‘Dat blijkt uit een keur van de 29e
Juli 1500, aldus luidende’, waarna hij vervol-
gens de tekst van de resolutie laat volgen, die
hij letterlijk uit het boek van Bik heeft overge-
nomen. In de Vogelenzang bestond volgens
Smit een herberg die ‘Admiraal Tromp’ heette
en werd gedreven door de weduwe Baak. In
oktober 1766 ging Gerardus Gildhuysen daar
dreigend met een ontblote sabel tekeer.  Op 11
oktober 1766 werd vonnis gewezen tegen
Aaltje Colan,  werkzaam in datzelfde huis van
zeer verdachte reputatie, die een dukaat van een
bezoeker had gestolen. Voor straf werd ze ver-
bannen. l1

Geen prostitutiepraktijken komen voor in het
proefschrift van J.J. de Jong over de elite van
Gouda in de 18e eeuw. Wel worden er zaken in
beschreven die eveneens als zeer onzedelijk
werden ervaren, te weten handelingen van
homoseksuele aard.15

Gouda: de gevallen morgenster
Ook bij de historieschrijvers De Lange van
Wijngaarden en Scheltema wordt men over
onzedelijkheid in het Goudse niet veel wijzer.
Sommige onderwerpen liggen naar het gevoe-

120

lijksleven van Jan van Blois bijvoorbeeld
schrijft hij: ‘Ik kan niet wel voorbijgaan, iets te
zeggen van de bastaarden van heer van Jan van
Blois, dewijl zij zoo  dikwijls voorkomen en in
zijn leven in velen opzigten zoo  opmerkelijk
zijn...‘. Hij doelt dan ondermeer op de zonen
Jan en Guij, die ‘geteeld’ zijn bij jonkvrouwe
Sophia van Dalem. Twaalf bastaarden worden
in kaart gebracht. De Lange sust vervolgens
fluks mogelijke verontwaardiging bij de lezer
over zoveel losheid van zeden: ‘Men stelde er
in die tijden geene  schande in bastaarden te
hebben. . . ’ en ook: ‘Bij onze voorvaders had dit
niets ontëerende.. .’ . Toch was het weliswaar
’ . ..niet  gunstig voor de zedelijkheid der jonk-
vrouwen in eenen  tijd, dat men de zonde van
zwakheid gemakkelijk konde  afkopen. .’ . De
vrouwen tilden er zelf ook niet te zwaar aan,
weet De Lange, want is het niet zo dat ‘de vrou-
wen algemeen meer houden van mannen, die
wat durven bestaan, of wagen, . . . als van vrees-
achtigen  en gemakkelijken’?

De Lange brengt ook, dat doet het altijd goed,
de aard van de Gouwenaars ter sprake. Ze zijn
opgewekt, ja soms zo vrolijk-driest dat
gemeentelijke verordeningen hen moeten
beteugelen, en daarbij zijn ze met weinig ver-
genoegd. Met name ook heeft hij een oordeel
over Gouda’s vrouwelijke ingezetenen: ‘De
vrouwen, veel in huis opgevoed wordende en
werkende, zijn niet onbevallig en blank. Zij zijn
goede huishoudsters, goede moeders en zeer
zindelijk, houden veel van wassen en plas-
sen...‘. Over de schuttersdoelen en de oude
schutterij meldt de auteur de uitbundige maal-
tijden die rond 1773 reeds ‘ontaard en verbas-
terd’ waren. Ten bewijze hiervan voert hij aan
dat naast de huisvrouwen de maitressen van de
schutters aan de tafels aanzaten, Afkeurend
wordt door hem gesproken over bedevaarten,
‘die doorgaans tot grooter  zedebederf aanlei-
ding gaven, omdat zij veelal bij een ‘geestelijk’
begin, een ‘beestelijk’ einde zouden hebben.

Scheltema, in 1870 predikant van de remon-
strants-gereformeerde gemeente te Gouda,
betreurt zeer de neergang  van de stad. Transit
gloria mundì, noemt hij het. Over Gouda zegt
hij: ‘Zij is gevallen die morgenster, die dochter
des dageraads’. De achteruitgang werd vooral
veroorzaakt door ‘partijschap en familie-regee-
ring, in steeds toegenomene weelde en zede-
loosheid (van welke laatste vooral, als heer-
schende  zoowel onder aanzienlijken als gerin-
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hygiëne, of kon ze via borstvoeding aan baby’s
worden doorgegeven. Syfilis~kende  drie stadia,
waarvan het laatste zich soms pas dertig jaar na
de besmetting,openbaarde:  Een derde deel van
de patiënten met latente syfilis genas spontaan.
In ziekenhuizen werden nauwelijks’ burgers
wegens syfilis verpleegd omdat die zich privé-
behandelingen konden permitteren. Terwille
van hun status luidde de diagnose voor aan-
zienlijken in de samenleving vaak scheurbuik
of jicht, maar voor de gewone man en vrouw
bleef syfilis de ‘vuyle pocken’ of gewoon syfi-
lis heten. Ook de behandeling van de zieken
verschilde en werd vooral bepaald door de
maatschappelijke positie en status die de patiënt
bezat, De in de gast- en ziekenhuizen behandel-
de patiënten zouden slechts een fractie vormen
van het totale contingent geslachtszieken. Voor
de bourgeoisie kwam opname in één van
bovengenoemde instituties niet ‘im Frage’, ter-
wijl het vermoeden rijst dat juist in deze socia-
le laag de incidentie  van geslachtsziekten

Mx C.J. de lange van Wijngaerden.  Pentekening (1790)
door Leonard Venray (1734-1808).  Collectie Stedelijke

enorm”hoog  moet zijn geweest.lx
Bik besteedt in zijn boek eveneens aandacht

aan de lijders aan syfilis, die hij ‘pokzieken’
noemt. Zeker in de eerste helft van de 16e
eeuw werden in het leprooshuis naast leprozen
ook ‘pockige patienten’ opgenomen. Deze laat-
sten werden wel apart van de leprozen, de lij-
ders aan lepra dus, verpleegd. De syfilispatiën-
ten werden verzorgd in een ‘pockhuys’, dat op
het leprooserf was gebouwd, Deze afdeling
was evenwel spoedig te klein Bik stelt dat de
kwalificatie ‘vuyle pocken’ niet meer dan een
verzamelnaam was voor alle mogelijke ziekten
die enige verwantschap met venerische aan-
doeningen hadden. Daar de toenmalige dia-
gnostiek niet in staat was aan te geven welke
venerische ziekten in het spel waren werden
alle (vermoedelijke) pòklijders veiligheidshal-
ve naar dat pokhuis overgebracht. In 1692
werd de isolatie van syfilislijders nog vergroot
door de magistraat en werd de verpleegruimte
verbeterd.”

Musea Gouda.

De St.- Janskerk
Ook enkele inkijkjes in de archieven van het
grootste protestantse kerkgenootschap in
Gouda geven een aardig, zii het fragmentarisch
beeld vin  de ‘) hoererij” binnen een kerkelijke
gemeenschap, zonder dat daaraan al te grote
conclusies mogen wordenZo

Op 13 november 1621 wordt vermeld: ‘Also
men daeghelijck verstaet datter  in de stadt
groote en onbeschaemde  hoererie wordt bedre-
ven, is goetgevonden dat men oock  sulckx den
officier aendienen sal.. .’ .

In 1701 begreep ds. Casteleijn dat de hoer-
huizen niet alleen in het openbaar gehouden
werden, maar ook‘nog dagelijks in aantal toe-
namen. De baljuw moest nu worden gevraagd
om volgens de plakkaten ‘de gemelte huijsen te
stooren  en sodanige godloosheden uijt te roe-
ijen’. Hieruit blijkt dat er dus inderdaad veror-‘
deningen waren die de onzedelijkheid in de stad
beoogden tegen te gaan.

Van de weduwe Aerland Robberts Vroom
wordt in 1723 vermeld dat zij ‘door hoererije in
de kraam bevallen [is] en oversulks van het
Heilig Avondmaal gecensureert en daarom ook
van de bedeelinge der diaconije gesecludeert’. .

1 2 1
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Op 13 april 1724 werd Aerland evenwel op onzedelijkheid, wel iets over ‘vier jonge
goed getuigenis van haar buren van de censuur Jufvrouwen, waaronder van den fatsoenlijksten
ontheven. stand’. Deze ‘ontzagen zich niet, om het paard

In~  1725 ten slòtte werd ‘nogh gerapporteert van den eersten Franschen Officier, die in 1795 \
dat Arien van der Lee, in allerleije ergerlijke binnen trok, bij den teugel de geleiden, en (zoo
sonden van dronckenschap,  hoererije en erger- als mij verzekerd is) te omhelzen,...‘.**
lijke zake zich verliep, waerdoor hij openbaer-
lijk ieder  èen  was tot een aanstoot’.2i Vaderschap

Aan de vooravond van de viering van het Ook met zedelijkheid van doen had de kwestie
Heilig Avondmaal vond door de kerkenraad van wie de vader van een kind was. Vroedvrouwen
de gemeente een onderzoek plaats naar het mochten een barende, niet-gehuwde vrouw pas
gedrag van de lidmaten van de kerk, welk daadwerkelijk terzijde staan wanneer deze had
onderzoek de censura morum werd genoemd. bekend gemaakt wie de verwekker van het kind
Was dat gedrag dusdanig dat het als zondig en was. Zo kon deze aansprakelijk worden gesteld in
ergerniswekkend werd ervaren, dan kon de de kosten van de opvoeding, voor welke kosten
betrokkene van het Avondmaal worden ge- anders de gemeente opdraaide. Opmerkelijk was
weerd. De toepassing van de censuur was geba- in dit verband het bruuske optreden van de vroed-
seerd op een reglement dat was vastgeste1.d  bij vrouw Egberdina van Ommen, weduwe van
resolutie van 6 juni 1774. Toen werd besloten Hermanus Reiters. De bevallende vrouw was Lijs
de namen van gecensureerden te noteren in een de Leeuw en beide vrouwen ontmoetten elkaar in
speciaal boek, het memoriaal. ‘En’, zo werd de Vogelenzang op de hoek van de Jan
eveneens vastgesteld, ‘opdat deeze lijst niet Kottensteeg. De zwangere vrouw weigerde om :
wegraake zal men dit bysonder boek opsluiten de naam van de vader te noemen. De vroedvrouw
in een kistje’. Zodra dan de censura morum in reageerde daarop weinig subtiel door te roepen:
de kerkenraad ter sprake kwam kon dat kistje ‘Hoer, zeg mij uw pollen’. Toen Lijs de Leeuw
ter tafel worden gebracht. Het voordeel was bleef weigeren onthield Egberdina van Ommen
bovendien dat, mocht de koster al stiekem in haar alle hulp; het kind -een jongetje- viel teza-
het memoriaal willen neuzen om na te gaan wie men met de moederkoek in de steeg, zoals plas-
er gecensureerd waren, met welke kennis hij tisch  wordt vermeld, een gebeurtenis waarvan \
grote ‘burgerlijke’ schade kon aanrichten, hem verschillende omstanders getuige waren.
dat nu onmogelijk werd gemaakt. De namen De vroedvrouw Anna van Hensbeek  handelde
van de gecensureerden moesten onleesbaar precies tegenovergesteld. Zij weigerde het een
worden gemaakt zodra ,de  censuur opgeheven vrouw lastig te vallen met het vragen naar de
was geworden, wat pas kon geschieden nadat naam van de vader tijdens de bevalling, reden
de betrokkene zich boetvaardig had betoond. waarom het gemeentebestuur Van Hensbeek \

Voor de periode 1800- 1825 is nagegaan hoe- schorste als vroedvrouw.‘5
veel vrouwen (en mannen),die  lid waren van de In de periode 18 1 l- 18 13 kende een aantal ste-
hervormde St. -Janskerk, om redenen van onze- den in Nederland overigens opnieuw reglemen- ’
delijkheid van het Avondmaal zijn weggehou- tering van de prostitutie door het van kracht
den. ,Van  de 36 gecensureerden in de genoemde worden van de Franse wetgeving in 18 11, die
periode bleken er zo’n twintig wegens ‘hoererij’ voorzag in de mogelijkheid onder voorwaarden
(ruim 55%) onder censuur te zijn gesteld en vier prostitutie in bordelen te bedrijven. In Gouda is
wegens ‘overspel’. Ook werd de censuur toege- voor zover bekend een dergelijke reglemente-
past vanwege een overgang naar de rooms- ring toen niet van kracht geweest. Na het vertrek
katholieke kerk en wegens dronkenschap.22 van de Fransen in 1813 verdween weliswaar

Opzienbarende verhalen over vermeende on- officieel de regulering, maar een eenduidig
tuchtelijke praktijken van kloosterlingen zijn beleid ten aanzien van de prostitutie werd lange
niet opgetekend, althans, de specialist op dit tijd niet ontwikkeld.
gebied, J. Taal, heeft ze niet te boek gesteld.

Ook stadshistorieschrijver Ignatius Walvis Büchner als hygiënist
maakt geen melding van ergerniswekkende De op 23 februari 1802 tot stadsgeneesheer
zaken op zedelijk gebied.23 benoemde Willem Frederik Büchner wordt in

Huibert Griffioen van Waerder ten slotte Gouda bepaald niet genegeerd. Er is \ een
haalt in een boek herinneringen op aan Gouda, Büchnerpad, een Büchnerweg en een Büchner-
waar hij vroeger had gewoond. Niets over hof en de toon waarop persoon en werk worden
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benaderd is doorgaans opvallend positief.
Minder bekend is wellicht dat Büchner deel
uitmaakte van een bredere beweging van artsen _\  Y,,, :
die geloofden in de gezondmaking van de
maatschappij als middel om ziekten, waaron-
der geslachtsziekten, tegen te,  gaan en preven-
tief te bestrijden. \,\\\\  \ ‘\_

Inspiratie voor deze nieuwe, zakelijke bena-
dering  van geslachtsziekten putte een toonaan-
gevend medisch blad als het Nederlands&
Luncet,  dat zijn naam ontleende aan het ook ,
toen al illustere Engelse The  Lancet, uit het bui-
tenland.  Verwonderliik was adat  niet. In het
tweede kwart ‘van deJnegentiende  eeuw raakte
de medische wetenschap vooral in Engeland en
Frankrijk in een stroomversnelling. In beide
landen manifesteerde zich een krachtige bewe-
ging van zogeheten hygiënisten, die voor de
medischen  stand een veel ruimer werkterrein
zagen weggelegd dan de traditionele patiënten-
zorg. Meer dan naar het individuele ziektegeval
ging hun aandacht uit naar het gemiddelde
sterftegetal. Met andere woorden, de maat-
schappij als geheel was hun belangrijkste
patiënt, de volksgezondheid in totaal hun voor-
naamste zore. Tegen het ziektebeeld van tel-

\_

’

Het uithangbord van Anna van Hensbeek, waafmee~zij  als
vroedvrouw ‘voor buyte ’ herkenbaar was.
Collectie Stedelijke Musea Gouda.

Voorzien van de juiste sanitaire medicatie, her-
stelden aangetaste delen zich en functioneerde

kens oplaaieide  epidemieën -pokken, tyfus en het geheel Weer  naar behoren. Vanuit dit per-
in deze jaren vooral de cholera- was in hun spectief was syfilis simpelweg één van de aan-
ogen slechts één kruid gewassen, namelijk de doeningen waaraan een deel van het stedelijke
panacee der openbare hygiëne. organisme leed, veroorzaakt door prostitutie en

Hoe het precies werkte wisten Franse en sanitair te verhelpen door een sluitend systeem
Engelse voortrekkers niet, maar dat de vervui- van reglementering. Een alternatieve, en
ling van bodem, water en lucht een verpestende moreel hoogstaander, dat realiseerden zij zich
invloed had op de ‘algemeene gezondheidstoe- zelf ook wel, remedie zou natuurlijk zijn
stand’, met name in de dichtbevolkte steden, geweest de prostitutie af te schaffen, maar die
daarvan waren ze allen overtuigd. Gewapend mogelijkheid werd door de hygiënisten nooit
met het nieuwe diagnostische wondermiddel, serieus overwogen. Dat strookte niet met hun
de statistische onderzoekmethode, bepleitten ze visie op het gezond functioneren van de jonge
ingrijpende sanitaire hervormingsmaatregelen ongehuwde man, ook een organisme per slot
zoals invoering van vaccinatieprogramma’s, van rekening, voor wie het bevredigen van zijn
aanleg van rioleringsstelsels en, gescheiden seksuele lusten nu eenmaal een natuurlijke
daarvan, voorheen niet altijd gebruikelijk, van behoefte was. Onderdrukking daarvan heette
drinkwatervoorzieningen, verhoging van de schadelijk voor zijn gezondheid en was
voedselkwaliteit en organisatie van vuilnisophaal- medisch gezien dus geen reële optie.
diensten, kortom in het algemeen verbetering van De diagnoses op macro- én op microniveau
de levensomstandigheden. Af te dwingen door wezen kortom in dezelfde richting. De prostitu-
de overheid, want zonder wettelijke kaders ston- tie mocht dan een kwaad zijn, ze was een nood-
den ook de goedwillende medici machteloos.26 zakelijk kwaad, een sociaal acceptabel feno-

En wat gold voor riolering en cholera, gold meen, waarvan alleen de ongewenste bijver-
evenzeer voor prostitutie en syfilis. De hygië- schijnselen in de vorm van syfilis en aanver-
nisten  waren positivisten, geïnspireerd door de wante  geslachtsziekten, dienden te worden bes-
Verlichting, voor de vooruitgang niet bang. De treden volgens beproefd hygiënisch recept:
uitdijende stedelijke samenlevingen zagen zij nauwgezette medische controle en stringent
als organismen, vatbaar voor tal van kwalen, overheidstoezicht, oftewel reglementering van
maar evenzeer in staat tot volledige genezing. de prostitutie.27
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A J.B. Parent-Duchâtelet
Nu was dat geen onbekend verschijnsel, zeker
niet in Frankrijk. Nieuw was echter wel de
wetenschappelijke fundering die in deze jaren
alsnog onder het al eerder onder napoleontische
heerschappij opgetrokken reglementerings-
bouwsel werd aangebracht.Verantwoordelijk
daarvoor was in de eerste \ plaats de Franse
hygiënist’ A,J.B, Parent-Duchâtelet. Hij werkte
nauw, sanien  met de politie-autoriteiten, die hun
gegevens over geregistreerde prostituees vrij-
elijk  ter beschikking stelden. ~Het  leverde hem
een schat aan informatie op die, bewerkt tot ge-
detailleerde statistische overzichten en berede-
neerde  beleidsmatige aanbevelingen, uiteinde-
lijk  terechtkwam iihet  eerste weienschappelij-
ke standaardwerk over de prostirtutie,  het in
1836 verschenen De la vrostitution dans la ville

gunning tegelijk-, en wekelijkse medische keu-
ring op de aanwezigheid van geslachtsziekte;
bij gebleken ziekte heeft zij zich in het plaatse-
lijke hospitaal te melden, alwaar zij wordt
genezen.18

Soepel, georganiseerd, af. Maar hoe genazen
de besmette publieke vrouwen vervolgens, wer-
kelijk? Wisten de heren doctoren eigenlijk wel
wat ze moesten controleren? Wel, dat was nu
precies de zwakke schakel in een verder slui-
tend betoog. Van het onderscheid tussen de ver-
schillende soorten geslachtsziekten, om maar
iets wezenlijks te noemen, bestond tot dan toe
slechts een vage notie. Gonorroe, syfilis (ofte-
wel lues) en ulcus molle, oftewel druiper, harde
respectievelijk weke sianker  stonden wel als
aparte termen in de medische handboeken,
maar of er ook sprake was van verschillende----

de Paris, considerée sok  le rapport de l’hygiè-
11 _-

ne publique, de la morale  en de 1 ‘administration.
Behalve een waardevolle medische studie

wast  De Ea  prostitution ook een baanbrekende
sociografie van de Parijse publieke vrouwen.
Van alles was erin opgenomen: hoeveel prosti-
tuees  er geregistreerd en, naar schatting, clan-
destien  in de lichtstad actief waren, waar ze
vandaan kwamen, wat hun sociale’achtergrond
was, over welke karaktereigenschappen ze
beschikten, welke beroepen hun vaders uitoe-
fenden, welke opleiding ze hadden genoten, op
welke leeftijd en om welke reden -armoede, een
verstoord privéleven, maar ook luiheid en hang
naar luxe- ze in het ‘vak’ waren terechtgeko-
men, noem maar op. Ook hun vrijetijdsbeste-
ding, religieuze gevoelens, taalgebruik. onder-
1 in ge  verhoudinpen  en mogelii ke----E3-  -~ - Q fysiologische
veranderingen had de Schrijver in kaart
gebracht, net als de ligging en de inrichting van
en de gang van zaken in de bordelen.

Zoveel moeite besteed je niet aan iets dat je
verwerpelijk acht en wilt bestrijden. Eigenlijk
was d&  nog  de belangrijkste boodschap die
Parent-Duchâtelet in De la prostitution uit-
droeg. Betreurenswaardig mocht het verschijn-
sel zijn, het was niettemin onvermijdelijk.
Daarom diende het Pekend  te ziin en beheerst te
worden. Daarin SC

&
aandoeningen, daarvan was men niet z o  z e k e r ,
Vele medici hechtten nog aan de zogeheten uni-
teitsleer, volgens welke alle drie genoemde
kwalen uitingsvormen waren van één en dezelf-
de, syfilitische ziekte.

Venuskwaal
Pas enkele jaren na het verschijnen van Parent-
Duchâtelets  standaardwerk kwam een andere
Franse arts, Philippe Ricord, tot een weten-
schappelijk gefundeerd onderscheid tussen in
ieder geval syfilis en gonorroe. In zijn Traité \
pratique des maladies vénériennes (1838) -
even baanbrekend als De la prostitution, maar
dan op het  gebied van de  venerologie-
beschreef hij bovendien voor het eerst de drie
verschillende stadia wAArin  de  Pevaarlijkste van

kan mani-
mptomen:

--  -_-_  --  D- .  ---

de drie aandoeningen, de syfilis, zich ’
festeren, met de daarbij behorende syl  L

in het eerste stadium een zweer op de plek van
de besmetting, in het na enkele weken tot enke-
le maanden optredende tweede stadium allerlei
mogelijke ziekteverschijnselen, variërend van

P------- ---.l

vhool  de specifieke verant-
woordelijkheid voor de overheid. Deze moest
de realiteitszin opbrengen de prostitutie te
accepteren en vervolgens naar beste vermogen
te reguleren. Herleid tot een medisch probleem,
was de betaalde liefde regelbaar via precieze
voorschriften: registratie van de publieke
vrouw bij de politie. ontvanrzst  van een inschrii--7  ----

vingskaart -gezonc lheidsverklaring en werkvei-

124

huidaandoeningen tot gewrichtspijnen,  en in
het soms pas na jaren intredende derde stadium
gezwellen en ernstige aantastingen van inwen-
dige organen, met verlamming, krankzinnig-
heid en uiteindeliik  de  dood to t  gevolg .

len.  beho-
._  -- ---- _-

Verraderlijk is daarbij dat de sympton ,
rende bij het eerste en het tweede stadium,
doorgaans vanzelf verdwijnen, ook als de ziek-
te latent aanwezig blijft.lg”

En dat was dan alleen nog maar het herken-
nen van het ziektebeeld. Genezen was weer een
ander verhaal. Dat syfilis een besmettelijke
ziekte is, vooral maAr  niet uitsluitend over-_-- ----- -_-_--__-_
d .raagbaar  via seksuele contacten, vc ras  inmid-
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Ziekenzaal in het Catharinagasthuis, vlak voor de ophefing  in 1910,  waarna het Van Iterson-ziekenhuis aan de la Reylaan  in
aebruik werd aenomen. \ Foto : streekarchiefdienst Hollands Midden.
<I

ren op verbluffende resulta-dels wel duidelijk. Maar wat nu precies de oor-
zaak was van de besmetting, daarover tastte de
complete medische stand nog de gehele negen-
tiende eeuw in het duister. Pas in 1905 zouden
de microscopen van Fritz Schaudinn en Erich
Hoffmann het raadsel onthullen: het is allemaal
de schuld van een spiraalvormig micro-orga-
nisme dat sindsdien bekendstaat als treponema
pallidum  oftewel bleké spirocheet. Tot die tijd
bestreed generatie na generatie geneesheren
dus een kwaal waarvan ze de oorzaak niet pre-
cies  kenden.

Nu klinkt dat dramatischer dan het tijdge-
bonden was, Die constatering gold immers
voor de meeste infectieziekten en door gebrek
aan kennis heeft de medische stand zich nooit
laten weerhouden van rotsvaste diagnoses en
glasharde ingrepen. Zo ook niet ten aanzien
van de venuskwaal. Vanouds -we spreken hier
over eeuwen her- hadden kwikzalven in aller-
lei mengvormen goede diensten bewezen bij de
behandeling van huidziekten als schurft en
lepra. Logischerwijs was het ‘magische mer-
cuur’  ook toegepast op geslachtszieke patiën-
ten. En het was aangeslagen. Althans, naar de
mening van de behandelende geneesheren, die

zich konden beroen
ten. Achteraf gezien dienen deze successen
vooral te worden bijgeschreven op het conto
van de kansberekening. Syfilis kent een relatief
hoge spontane genezingskans -een derde van
de patiënten herstelt vanzelf, een derde
behoudt de ziekte in latente vorm, slechts een
derde komt, na jaren, in het laatste stadium-30
en toediening van kwik heeft hierop, anders
dan ter bestrijding van enkele symptomen,
geen merkbare invloed. Sterker nog, in de des-
tijds  gebruikelijke hoge doseringen moet het
bijtende gif veel meer kwaad dan goed hebben
gedaan. Zo werd aan patiënten bij voorkeur
een zogeheten kwijlkuur voorgeschreven. Dat
kwam hen in ieder geval te staan op wekenlang
schuimbekken -een kwijlproductie van drieën-
halve liter per dag gold als ideaal- en boven-
dien op de gerede kans tanden, kiezen en delen
van de kaak te verliezen of anderszins blijven-
de beschadigingen op te lopen aan huid en
organen. Een alternatief was er echter niet en
dus golden kwikzalf, -pillen en -injecties de
hele negentiende eeuw door onveranderd als de
beste remedie tegen syfilitische aandoenin-
gen.“’

12.5
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Hygiënisten in Nederland hand liggend, maar destijds nieuw, althans voor
Ook in Nederland sloeg het nieuwe gedachten- het eerst op kwantitatief bewijsmateriaal
goed aan. In de voorafgaande periode waren het gestoeld, was de conclusie dat de oorzaak van
veelal individuele artsen geweest zoals L. die hoge mortaliteit vooral gezocht moest wor-
Bicker en C.J. Nieuwenhuijs, auteur van een den in de heersende armoede en de bedroeven-
geneeskundige topografie van Amsterdam, die de sanitaire omstandigheden. Bedroeg het
zich hadden opengesteld voor buitenlandse gemiddelde percentage aan armlastigen in
invloeden,32 maar vanaf de jaren veertig werd Nederland 1 l%,  in Gouda werd meer dan 26%
dat geleidelijk aan gemeengoed in medische van de bevolking bedeeld. Zorgwekkend was
kring. Net als elders nam een nieuwe generatie met name de situatie in het lage gedeelte van de
artsen het initiatief tot een hygiënische hervor- stad. Daar woonden de bedeelden en andere
mingsbeweging, die enkele decennia lang haar armoedzaaiers, daar kwam het drinkwater uit
stempel zou zetten op het denken over volksge- grachten die gevuld waren met ‘eenen  vloeiba-
zondbeid, op gemeentelijk en op nationaal ren bagger’ van vuilnis, uitwerpselen en slacht-
niveau. Tot de bekendste hygiënisten hier te lande afval, daar stonk het in de zomerhitte als een
behoorden A.A. Fokker, S, Sarphati, L. Ali oordeel, daar bracht hoog water ‘schimmel en
Cohen, S. Coronel sr. en G. van Overbeek  de zwam (...) binnen de woningen’. Kortom, wan-
Meijer, maar de groep telde nog vele tientallen toestanden, naar het oordeel van Biichner alleen
andere maatschappelijk actieve medici.33  Ook te verhelpen door openbare hygiëne en lagere
schroomden ze niet gemeentebesturen dringend voedselprijzen. En, niet te vergeten, door seksu-
de voordelen, ja de noodzaak van sanitaire her- ele matiging van de ongelukkigen zelf,
vormingen voor te houden, of het nu het riole- Losbandigheid maakte hun gezondheidstoe-
ringsstelsel, de drinkwatervoorziening of de stand er niet beter op, voegde hij er waarschu-
prostitutie betrof.34 Hygiënisch zou de nieuwe wend aan toe. De Gouwenaar -net als De Lange
stedelijke samenleving moeten zijn, niet langer schuwde ook Büchner niet de psycho-geografi-
een stinkende broeikas van smurrie en smetstof. sche  ontleedkunde- was volgens hem ‘genegen
De medici konden voor die metamorfose zor- tot overmatig gebruik van dronkenmakende
gen, maar dan moest de overheid hun wel de dranken’ en daarbij ‘gaat zijne vrolijkheid ras tot
mogelijkheden bieden. buitensporigheid over’. Dat verwijt gold niet

Een van de hygiënisten, Willem Frederik alleen de mannen, die meer taalden naar ‘de
Büchner, was zoals gezegd in het jaar 1802 priesteressen van Venus Vulgivaga’, de godin
stadsgeneesheer te Gouda geworden. Hij was in van de wellust, dan naar die van Vesta, de god-
1781 in het Duitse Reinheim geboren. Zijn delijke  beschermvrouwe van huis en haard. Ook
vader  heet te  Jacob Kar1  en zijn moeder bij vele, zelfs zeer jonge meisjes constateerde
Wilhelmina Magdalena Söhnlein. Hij promo- Büchner een voorkeur voor de tempeldienst van
veerde op 21-jarige  leeftijd te Würzburg tot de Heilige Lustvrouwe. Geen wonder dat de
medisch en chirurgisch doctor. Büchner, ‘syphilis, in hare primaire, secundaire en haeri-
gehuwd met Elizabeth Polijn, die reeds op 16 ditaire vormen’ zo wijdverspreid was onder,de
februari 1822 overleed, 37 jaar oud, stierf zelf Goudse bevolking.37
op 2 augustus 1855,“’ Büchner had de primeur Liet Büchner met die laatste formulering blij-
van de eerste moderne geneeskundige plaatsbe- ken dat hij zijn Ricord  kende, zijn Parent-
schrijving naar Frans en Engels voorbeeld, dus Duchâtelet  zat  er  nog niet  goed in.“’
gebaseerd op de aldaar geïntroduceerde Gereglementeerde prostitutie, de logische
medisch-statistische onderzoekmethoden. Na de hygiënische consequentie van de breed uitge-
cholera-epidemie van 1832 was hij benoemd tot meten ontuchtige uitwassen, behoorde in ieder
voorzitter van de Plaatselijke Commissie van geval niet tot zijn aanbevolen sanitaire hervor-
Geneeskundig Toevoorzicht te Gouda, welke mingsmaatregelen. Achtte hij Gouda wellicht te
commissie vergaderde in de kamer van het kleinsteeds voor zo’n werelds regime? Of viel
voormalige chirurgijnsgilde in het Catharina het verhoudingsgewijs wel mee met het betaal-
Gasthuis.36 Hij werd speciaal belast met een de liefdesleed? Feit is dat het nog tot 1876 zou
onderzoek naar de hoge zuigelingen- en kinder- duren voor er een officiële reglementering van
sterfte in de stad. Tien jaar later publiceerde hij de prostitutie in de gemeente van kracht werd,
de uitkomsten in zijn Bijdragen tot de genees- maar een officieuze visitatie van publieke vrou-
kundige topographie en statistiek van Gouda. wen liet niet lang op zich wachten, die kwam er
Vanuit hedendaags perspectief tamelijk voor de in 1851.
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Noten ll. J.W. Mulder, ‘Vogel(enzang’  , Nomina Geographica
Neerlandica, VII (Leiden 1930) 108130,  aldaar 12 l_

1. ‘Beatrijs’, in: Een groot schat in een klein vat. Geestelijke 125. Mulder baseert zich weer op onderzoek van de

vertelkunst uit de Mtddeleeuwen  (Utrecht/Antwerpen Duitser dr. Eduard Jacobs.

1968) 285 (r. 445-450). In in regel 2 staat voor: IC en. 12. Hetzelfde doet J.W. van der Valk al in zijn in 1910 te

2. Dit artikel is mede gebaseerd op een aantal thema’s dat Amsterdam uitgegeven proefschrift, met de titel:
behandeld wordt in de zojuist verschenen studie van Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van de syp-

Martin Bossenbroek en Jan H. Kompagnie, Het myste- hilis in ons land: vgl. Ach lieve tijd. Zeven eeuwen

rie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Gouda, de Gouwenaars en hun vertier (Zwolle 1986-
Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam 1998). 1987) 41, 46-47. De naam Stoofsteeg wordt ook hier
Tevens is dit een bewerking van een lezing die de verklaard vanwege de aanwezigheid van middel-
auteur op 25 mei 1998 heeft  gehouden in de eeuwse badstoven, dat wil zeggen badinrichtingen, met
Agnietenkapel te Gouda voor de Historische kring Die een zeer verdachte reputatie.
Goude. Over prostitutie te Gouda in de periode 1875- 13. Vgl. J.E.J. Geselschap, ‘Tussen stadsvest en
1900 zie: Jan H. Kompagnie, YOntucht  in het para- Vogelenzang’, Oudheidkundige kring ‘Die Goude’ 19e

dijs”. Prostitutie in Gouda in het vierde kwart van de verzameling bijdragen ( 1982) 117-  120 en Goudsche

19e  eeuw’, Tidinge van Die Goude, Mededelingenblad Courant, 2 februari 1977.
Oudheidkundige kring ‘Die Goude’; 1 jrg 13 afl. 1 14. J. Smit, Een regentendagboek uit de achttiende eeuw

-kundige kring ‘Die Goude’ 1Oe  verzameling
n (1957) 196-198; vgl. A. Scheygrond,
te  straatnamen (Alphen aan den Rijn 1979);
de relatie tussen prostitutie en straatnaamge-

(januari 1995)-8-19 en 11 jrg 13 afl. 2 (april 1995) 36- Oudheid
4 7 . bijdrage

3. Lotte  van de Pol, Het Amsterdams hoerdom.  Prostitutie Goudsch

in de zeventiende en de achttiende eeuw (Amsterdam zie voor
1996) 151. Over syfilis vooral: A.A. Fokker,
‘Geschiedenis der syphilis in de Nederlanden’,
Nederlandsch  Tijdschrift voor Geneeskunde 4 (1860)
419-446 en 5 (1861) 451-472.

4.  Streekarchiefdienst  Hollands Midden (SAHM),
Inventaris van het oud-archief van Gouda, invnrs  42-
82: Vroedschapsboeken, 1465-1795 41 banden. Vgl.
L,M.  Rollin Couquerque en A. Meerkamp  van Emden
(‘s-Gravenhage 19 17), Rechtsbronnen der stad Gouda,
Oud-Vaderlandsche ‘Rechtsbronnen. Zie aldaar in de
index met keuren over 1465 - 1572 het trefwoord
‘zedenpolitie’.

- plaats der bordelen: 474 XVII (2 augustus 1468);
LXXIII (29 juli 1500)
In een noot op p. 496 wordt juist opgemerkt dat deze
resolutie is ‘doorgehaald’.
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ving o.a. bij Boelekade, Stoofsteeg, Torenstraat (daar
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Holland:se stad, Gouda 1700-1780 Hollandse Histori-
sche Ret: :ks  @pl.,  1985) 151-156. Theo de Jong publi-
ceerde  f :veneens  over ‘sodomie’ (homoseksualiteit),
welke PI ublicatie vooral gebaseerd is op het hiervoor
genoemcie  proefschrift van De Jong (Tidinge 4 (1986)
5-9.

16. C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der
Heeren en beschrijving der Stad van der Goude 1
(Amster dam, Den Haag, 1813) 80, 171-188, 582-583;
C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis en
beschrij ving der Stad van der Goude 11 (Amsterdam,
Den Ha;ag, 1817) 145, 148, 149; Cd. de Lange van
Wijngaa rden, Geschiedenis en beschrijving der Stad
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21. Archief St.-Janskerk, acts  kerkenraad, resp. AHGG, 36. J. Schouten, De chirurgijnskamer  in het Catharina-
KA1 12V;KA5,169R;KA7,65R-97R;KA7,131
R. Met dank aan Hennie van Dolder-de Wit, die deze
gegevens aan de auteur verstrekte.

22. Archief St.-Janskerk, inventaris archief van de kerke-
raad ‘der Nederlands Hervormde Gemeente Gouda’
(1950),  Acten-boeken van de kerkeraad van de Neder-
lands Hervormde gemeente 2(inv.nrs  13-18, 89). In
deze periode worden ‘overspel’ en ‘hoererij’ dus niet
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23,  J. Taal, De Goudse ,kEoosters  in de middeleeuwen

Gasthuis te Gouda (Gouda z.j.) 9; vgl. J.G.W.F. Bik,
‘De invloed van het stadsbestuur op de volksgezond-
heid in de loop der eeuwen’, in: Gouda zeven  eeuwen
stad. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda,
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