
T I D I N G E  V A N  D I E  COUDE
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ProGtitutie  in Gouda  in het,  vierde kwart ‘van de,l9e  eeuw:  \ \ 1’  ‘\ ,r : \ \ \_\_ \\ \ \ \
J; \ _’ _’ _‘_ \\\ \’ \ _\\  \ \\ , _ \\

\ \\ ‘, \__ _\ :_ , :
Eeìì woord  vooraf 1’  \ ’ \ “‘, de enhopelijk stimuìeert dat ‘tot het doen’van
I n  m a a r t  1 8 8 3  w e r d  d e  prostitu&Theodora  S,~  v e r d e r  onderzoek.3  \

: \
\

wegens het bevorderen van onzedelijkheid tot :
\

”
\\

een half jaar cel veroordeeld. Ook kreeg ze een \ \,  \ _’ \
boete van 25 gulden. Theodora was actief in de ’ ì. \ De regkmen~e&&  van pro&itutk:  \ een
stad Gouda. Tegen betaling stond ze aan zeker \’  actueel probleem \
drie minderjarige meisjes een bed af in haar Prostitutie is van alle tijden, maar de bemoeienis
kamer, gelegen in een straatje dat het Paradijs
heette. Wellicht was Theodora krap behuisd of ‘_’

van de overheid ermee is sterk wisselend ge- _\
,weest.  In de vorige eeuw, toen Nederland werd

hield ze een soort van toezicht, misschien ook ingelijfd bij het Frankrijk van keizer Napoleon,
was ze nieuwsgierig, in elk geval bleek dat ze
telkens wanneer de ,ontucht  plaatsvond, zelf “~

\ werd in 18 11 ook hier de Franse wetgeving van _’
kracht. Dit hield onder meer in dat nu ook in _’

aanwezig was, ‘op den grond liggende’. Voor : Nederland het systeem werd geïntroduceerd \
haar bemiddeling ontving Theodora de ene keer \_ waarbij bordelen werden opgericht met toestem- \”
vijftig cent, dan eens drie kwartjes, soms ook \
een gulden.’ Ontucht en prostitutie in de provin-

’ ming van de overheid. Die oprichting was wel \
: aan voorwaarden verbonden. Essentieel was dat \_

ciestad  Gouda. Was die Theodora toen een prostituées zich met vaste regelmaat aan een
uitzondering, een eenling, of maakte ze deel uit medische keuring dienden te onderwerpen. De
van een groter geheel, een gehele bedrijfstak achterliggende gedachte daarbij was dat in
van prostitutie wellicht?

\
\

In het kader van een studie naar de berno&,’
bordelen alleen gezonde vrouwen mochten

~werken,  waardoor de verspreiding van ge-
nis van de Nederlandse centrale overheid met \ slachtsziekten werd tegengegaan. Na het vertrek
de prostitutie in de 19e  eeuw werd ook onder- van de Fransen in 18 13 werd weliswaar die \
zoek gedaan naar de situatie op dat gebied in \ reglementering grotendeels afgeschaft, maar de
Gouda. Gouda huisvestte irì de vorige eeuw overheid bleef worstelen met het vraagstuk van
militairen, die in het algemeen mals  geregelde de geslachtsziekten, die met name veel slachtof-
bordeelbezoekers te boek stonden, het kreeg in fers onder militairen maakten, waardoor de
1876 een reglement dat de bordeelprostitutie in gevechtskracht van het leger sterk werd aange-~  \
banen leidde en dat in 1893, door ingrijpen van : ”  ’ tast. Uiteraard werden ook vele publieke vrou-
de rijksoverheid, werd opgeheven. Toen dus \ wen door de ziekte syfilis getroffen. Halfslach- \
bleek dat er prostitutie in Gouda bestond moest tigheid was lange tijd troef, totdat de regering
eerst worden nagegaan welke omvang deze ~,:, door middel van de Gemeentewet van 185 1
prostitutie daar had aangenomen. Daartoe werd \ ’ overging tot een delegatie van bevoegdheden
in verschillende archiefbestanden, zoals die van “~~ aan de gemeenten, onder meer op het gebied
de politie, van rechtbanken, van het grootste ,’ van de zedelijkheid, die nu een zaak van lokaal
kerkgenootschap, van het plaatselijke zieken- belang werd. Zo’n kleine veertig gemeenten
huis-  en van het gemeentebestuur, onderzoek ’ ,’ gingen na 185 1 tot reglementering van bordeel- \
verricht, uit welk onderzoek een beeld is ont- ‘_  prostitutie over. Prostitutie die buiten het bor-
staan over omvang en verloop van de prostitutie ’ deel plaatsvond, was klandestien en werd verbo-
in deze gemeente. Gepoogd zal worden de pros-‘ : ,den.  Bij de regelgeving kwam sterk de nadruk
titutie als onderdeel van de Goudse samenleving
te benaderen en ook haar verdwijnen in een wat \ ’

‘,op  het gedrag van de prostituée te liggen. Haar _’
bezigheden werden door de wetgever als ver- \

groter verband te plaatsen. Nadrukkelijk zij :’ werpelijk beschouwd maar tegelijkertijd onmis-
gezegd dat niet de pretentie aanwezig is dat ’ baar bevonden. Daarbij werd voetstoots aange-
alles in kaart is gebracht wat betreft de seksuele nomen dat seksuele onthouding voor mannen’\
onzedelijkheid in Gouda gedurende het vierde schadelijk voor hun gezondheid zou zijn. Door \ _
kwart van de 19e eeuw. Wellicht kan datgene : middel van prostitutie werd de niet-gehuwde:
wat hierna volgt echter wel een aanzet zijn tot \ man nu in staat gesteld toch zijn seksuele be-
het verkrijgen van enig inzicht in de seksuele hoeftes  te bevredigen. Het bestaan van seksuele :“
onzedelijkheid te Gouda in de genoemde perio- wensen bij vrouwen werd als onnatuurlijk be-
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I schouwd. De hantering van deze dubbele mo- samenleving, te weten de aanwezigheid van
raal  zorgde er voor dat prostitutie weliswaar als prostitutie, nader te belichten, zal eerst getracht

I
iets verderfelijks  werd gezien, maar tevens als worden het 19e-eeuwse  Gouda in zijn geheel
een onmisbaar, noodzakelijk kwaad werd be- enigszins in kaart te brengen.
schouwd.

)
Tegen 1880 kwam hiertegen sterk verzet 2 . 1 ‘Ene stille, eenvoudige plaats ’

vanuit met name de religieuze, medische, juridi- Niet alleen grote steden kenden al dan niet
/

1

sche  en feministische hoek. Deze anti-reglemen- gereglementeerde prostitutie, ook middelgrote
teringsbeweging kreeg steeds meer de wind in plaatsen als Leeuwarden, Brielle, Hellevoet-
de zeilen, mede door de uitbreiding van het sluis, Venlo en andere kleinere steden werden ini

i
kiesrecht, Het liberalisme, dat zo begripvol was één of andere vorm met prostitutie en haar
geweest ten aanzien van de mannelijke seksuali- gevolgen geconfronteerd. Ook de Zuidhollandse

L teit, kwam nu steeds meer in de verdrukking. In stad Gouda was zo’n middelgrote gemeente
de plaats daarvan vonden gereformeerden en waar kennelijk prostitutie voorkwam, gezien
rooms-katholieken elkaar steeds vaker. Samen haar vermelding op de lijst van steden met re-
vormden zij in 1888 voor het eerst een kabinet, glementering uit 1878.5 Hoe werd het vóórko-
hetgeen ook tot twee keer toe in het eerste de- men van prostitutie in zo’n doorsnee-stad erva-
cennium van deze eeuw gebeurde, Van 1901,. ren? Hoe groot was de omvang ervan en be-

l
1905 was er zo’n confessioneel kabinet onder heerste het voor een belangrijk deel het stadsle-
leiding van Abraham Kuyper,  Toen al werd een ven of was het een zaak die zich in de marge
aanzet gegeven om te komen tot een verbod van van de samenleving afspeelde? In hoeverre ook

)
de bordeelprostitutie en een opheffing van de had de landelijke overheid bemoeienis met de
prostitutiereglementering. Dit streven werd lokaal-Goudse zedelijkheid?6  De beantwoording
bekroond in het kabinet-Heemskerk door met van deze vragen zal, voorzover mogelijk, ge-
name de inspanningen van de rooms-katholieke schieden  aan de hand van de resultaten van
ministers van Justitie, A.P.L. Nelissen en archiefonderzoek.
E.R.H. Regout. In 1911 werden de zedelijk- De periode die behandeld wordt is die van
heidswetten van Regout door het parlement ongeveer 1870 tot 1900. In 1876 werd in Gouda
aangenomen. Krachtens artikel 250bis werd het een verordening van kracht die de prostitutie in
geven van gelegenheid tot het bedrijven van die stad in goede banen moest leiden. Gouda
prostitutie verboden. De nadruk lag zo op het ontwikkelde zich in die periode van een be-
tegengaan van koppelarij; prostitutie zelf werd scheiden, armelijke plaats tot een middelgrote
niet verboden, mits het maar geheel in het ge- stad, waarvan de bevolking in een eeuw bijna
heim gebeurde, er geen souteneur aan te pas was verdubbeld. Literatuur over Gouda is benut
kwam en het geen aanstoot gaf. Overigens om zo de achtergronden te belichten waartegen
waren bijna alle gemeenten die een reglemente- de gebeurtenissen, die in de archieven zijn vast-
ring kenden, al eerder overgegaan tot het ophef- gelegd, zich afspeelden. Sommige algemene
fen hiervan. Artikel 250bis nu zou de nekslag beschrijvingen van de stad Gouda verlopen
moeten zijn voor de (bordeel)prostitutie. Menig bijna synchroon: positief-gestemde verhalen
bordeel werd echter omgetoverd tot een melksa- over de stad die het ‘vroeger’ in economisch
lon, een sigarenwinkel of een strijkinrichting, opzicht moeilijk had maar ‘nu’ weer floreert en
waarbij de daar aanwezige vrouwen een uiter- trots is op zijn gebrandschilderde ramen in de
mate ruime opvatting hadden van de officieel St.-Janskerk, z’n Stadhuis en z’n Waag. ‘Slech-
door hen te verrichten taak. Het is overigens te buurten’ bestonden voor de meeste rondrei-
ook die wet van Regout die tot op de dag van zende schrijvers niet, zo lijkt het,*  Werken over
vandaag rechtskracht heeft en officieel nog Goudse straatnamen, adresboeken, uitgaven van
steeds het bestaan van bordelen verbiedt. Een de Goudse Oudheidkundige Kring en de Goud-
wetswijziging is op komst, maar dat gaat moei- sche  Courant hebben aan de beeldvorming
zaam.  Reeds meer dan tien jaar worstelen in eveneens een belangrijke bijdrage geleverd. Een
onze tijd de volksvertegenwoordigers van voorbeeld van zo’n bijdrage is de opmerking
Tweede en Eerste Kamer met het dilemma van van een bezoeker die de stad met het oog op een

bezichtiging van de Goudse glazen in de St.-
Janskerk rond 1878 aandeed en die nuchter
meldde: ‘Gouda zelf is ene stille, eenvoudige
plaats, die weinig aantrekkelijks voor de bezoe-
ker heeft’ .’ Of hij iets van onzedelijkheid heeft

2. Gouda in de 19e  eeuw gemerkt blijft (helaas) onvermeld.
Alvorens een bepaald aspect van de Goudse
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2.2 Bevolking van Gouda
Het aantal inwoners van Gouda bedroeg in 1796

“““““““-““““““““~““““““““~“~““““”””””””””””--””““““““““““””””-----
Grafiek 1: j a a r l i j k s e  anwettiga  ghootian (p&Hodr 1862-1911)
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11.715, wat in 1811 was teruggelopen tot11.379. In 1840 waren er 14.45 1 inwoners en in 1441 n ‘\
1890 19.704. In 1894 kende Gouda 20.284
inwoners, inclusief de bewoners van de aan
Gouda toegevoegde plaatsen ‘t Weegje,  Broek
en Stein.” H.C. Kooijman-Tibbles meldt in een
artikel over de ,totstandkoming  van de nieuwe
wijk Korte Akkeren dat Gouda een heterogene
bevolking kende. Naast de notabelen was er
‘een grote onderlaag van ongeschoolde arbei-
ders en dagloners. Gouda week in die tijd daar;
mee niet af van andere kleine en middelgrote

2 8
2 7

ii
2 3
2 2

steden’.’ *
LI

1 6
1 5

Eén aspect van de bevolkingsgroei wordt
hier even nader belicht. Dat betreft de onwettige

1:
::
$”
76

geboorten Hoewel onwettige geboorten Öp
zichzelf uiteraard niets zeggen over prostitutie,
zegt het waarschijnlijk wel iets ten aanzien van
het denken over (on)zedelijkheid:  Ervan uit-
gaande dat er derhalve een zekere relatie is
tussen onzedelijkheid en onwettige geboorten,
dan is het verloip  van de onwettige-geboorten-
lijn interessant. L

5 P“_““““-“-“““““-““_““____l____l___l_l__l_”””””-”--““““““““””””””~”
\

rneenteraadsleden zeer waarschijnli’k  het libera-
2le gedachtengoed aangehangen.’ Uit adres-

boekjes en andere stadsboekjes is nagenoeg met
zekerheid op te maken dat er in welk  geval in
1893 geen roomsikatholiek,  antirevolutionair of
socialist in de gemeenteraad vertegenwoordigd
was. In dat jaar 1893 ging bakker H.M. Derck-
sen het antirevolutionaire volksdeel vertegen-
woordigen. Zijn optreden viel direct opa  door
zijn manifeste afkeer van kermissen, openbare
muziekuitvoeringen en *. . de reglementering van
prostitutie. In 1893 ook werd de reglementering
buitenspel gezet, zodat mag worden aangeno-
men dat de gemeenteraad in dat cruciale jaar
voornamelijk liberaal georiënteerd was. l7 \

De politieke voorkeuren hingen nauw samen
met de aanhang die de verschillende godsdien-
sten kenden. In 1890 hadden de kerkgenoot-
schappen de volgende aantallen leden” 8:

‘,
Nederlands Hervormd 10.272
Waals \
Luthers ”

18
387

De ontwikkelingslijn in de grafiek loopt onmis-
kenbaar naar omlaag en geeft dus over de perio-
de 1862- 19 11’  een afnemend aantal onwettige
geboorten te zien. Hoewel theoretisch de moge;
lijkheid aanwezig is dat dit veroorzaakt werd
door het gebruik van anticonceptiva lijkt het
toch eerder een eerste teken van toenemend
zedelijkheidsbesef, welk vermoeden wordt
versterkt doordat Gouda geen afdeling van de
Nieuw-Malthusiaansche Bond (NMB) kende.
De NMB werd overigens pas in 188 1 opgericht,
terwijl de neergaande lijn al direct na 1865
inzette. De verspreiding van het ‘middelenboek-
je’, waarin aanwijzingen over het gebruik van
voorbehoedmiddelen waren opgenomen, nam
ook pas in de jaren ‘90 een grotere vlucht.13  De
daling is des te opvallender wanneer in ogen-
schouw wordt genomen dat de geboorten in de
loop der 19e eeuw toenamen.

Een andere bevolkingsgroep, vormden de
militairen van het garnizoen dat in Gouda was
gehuisvest.‘4  Bij de feitelijke bevolking werden
ook de te Gouda gedetineerde gevangenen gere-
kend. Een bijzondere gevangenis was de vrou-
wengevangenis, die lange tijd de enige
nis van deze soort in Nederland was.’ LP

evange-
\ \

2.3 Godsdienst ‘en politiek -:
Het is moeilijk gebleken precies de politieke
geaardheid van de leden van de Goudse ge-
meenteraad te bepalen. ,Gedurende  een groot
gedeelte der 19e eeuw hebben de meeste ge-

10

Hersteld Luthers
Remonstrant
Christelijk gereformeerd \
Doopsgezind
Nederduits geref.

\ Vrije Protestanten
\’  Rooms-katholiek

Oud-katholiek
I s r a ë l i t i s c h

67~
507

\ 557
51 _,

1,049 \
3

6 . 1 4 1
1 2 6

,347
Portugees-Israël. 2
Ongenoemden 178

Hieruit wordt duidelijk dat ongeveer de helft
van de Goudse bevolking behoorde tot de Ne-
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l derlandse  Hervormde Kerk, Daarna vormden de in de laatste decennia van de 19e eeuw, wordt
rooms-katholieken het grootste kerkgenoot- bevestigd in de reeds genoemde studie over de
schap. De meeste gemeenteraadsleden waren uitbreiding van Gouda rond 1900 met de wijk
dus, zeker rond 1893, lid van de Hervormde Korte Akkeren.  Daarvóór woonden de arbeiders
Kerk èn hingen tegelijkertijd het liberale ge- en paupers in de binnenstad in bouwvallige
dachtengoed aan. Hoe deze gemeenteraadsleden optrekjes in de stegen en aan de binnenterrei-
tegen de reglementering van prostitutie aanke- nen. Die bouw van Korte Akkeren ‘viel samen
ken zal later ter sprake komen.” Gegevens die met de economische opleving van Gouda. Het
betrekking hebben op het kiesdistrict Gouda en betekende een sterk verbeterde behuizing voor
niet uitsluitend op de gemeente Gouda wijzen de industriële arbeiders’. Over hun beloning
erop dat nog in 1905 de drie liberale stromingen wordt opgemerkt: ‘De werkomstandigheden en
samen 43% van de stemmen in de regio Gouda lonen kunnen worden vergeleken met landelijke
naar zich toehaalden, waarbij de liberale mid- gegevens. Gouda komt in de periode 1880- 1900
denpartij, de Unie-liberalen, het sterkst bleek te op een middenplaats terecht, vergelijkbaar met
zijn. Op de tweede plaats kwamen de antirevo- andere kleine steden’ .23
lutionairen, de rooms-katholieken stonden met
15% der stemmen op de derde stek.20 2.5 Conclusie

Interessant is te zien hoe de democratisering Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de
in Gouda gedurende de 19e eeuw voortschreed stad Gouda in de 19e eeuw redelijk model kon
door uitbreiding van het kiezerskorps. Enkele staan voor de middelgrote steden in het Westen
cijfers: in 185 1 waren er 324 kiezers voor de van Nederland. Economisch verging het de stad
Tweede Kamer), 324 voor de Provinciale Staten in de eerste zes decennia slecht, maar een ople-
en 592 voor de gemeenteraad (percentages in ving kon worden geconstateerd rond 1860 dank
verhouding tot de totale bevolking: respectieve- zij de vestiging van enkele industriële bedrijven.
lijk 2,3% - 2,3% - 4,2%). Begin 1887 waren die Een groot deel van de bevolking had het finan-
aantallen opgelopen tot respectievelijk 588,584 cieel  niet breed en bereikte geen hoge leeftijd,
en 930. In 1887 kwam er via een grondwetsher- vooral ook door de slechte hygiënische en sani-
ziening een uitbreiding van het kiezerskorps tot taire omstandigheden in de ‘mindere’ buurten
stand. Nu waren er opeens in Gouda 1160 kie- van de stad. Van de kerken was de Nederlandse
zers voor de Tweede Kamer, 1159 voor de Hervormde gemeente de grootste. De meeste
Provinciale Staten en 1156 voor de gemeente- gemeenteraadsleden waren èn lid van deze kerk
raad. Een verdubbeling van het aantal kiezers èn liberaalgezind.
ontstond na het van kracht worden van de kies- Was er prostitutie in Gouda? Officiële be-
rechtuitbreidingswet van 1896. In 1897 waren scheiden over dit onderwerp zijn nauwelijks te
de aantallen respectievelijk 223 1,22  18 en 2043 vinden maar in het schemergebied tussen wat
enin  19113167,3155  en 2857 (percentages van hoorde en wat niet hoorde, tussen wat mocht en
19 11 in verhouding tot de totale bevolking: niet mocht, kwamen prostituées toch dikwijls
12,7% - 12,7% - 11,5%), Gouda had in 1911 met de overheid, de politie, de arts of de rechter

in aanraking, waardoor er toch het één en ander
over hen en hun bezoekers te zeggen valt.

2.4 Economie
Dat de 19e eeuwse  geschiedschrijving niet met 3. De prostitutie in banen geleid
graagte door lokale historici is aangevat heeft
wellicht van doen met de sombere economische 3.1 Enkele  cijfers
toestand van Gouda in met name de eerste helft Pas in 1876 kreeg Gouda een reglementering
van de vorige eeuw. Er is weinig om trots op te die de bordeelprostitutie moest regelen. Dat wil
zijn, zo lijkt het. Hoewel zeer grondig onder- niet zeggen dat er daarvòòr geen seksuele onze-
zoek naar bijvoorbeeld de industrialisatie nog delijkheid in Gouda bestond. Uit de gemeente-
niet is ingesteld lijkt de door verschillende verslagen is bijvoorbeeld het aantal patiënten op
schrijvers gestelde synonymie van ‘Gouwenaar te maken dat wegens syfilitische aandoeningen
en bedelaar’ niet uit de lucht te zijn komen in het St.-Catharina Gasthuis werd verpleegd.

Voor de volgende perioden golden de volgende
In 1858 werd de Goudse Stearine Kaarsenfa- aantallen:

briek gesticht en in 186 1 de Goudsche Machina-
le Garenspinnerij, wat de werkgelegenheid zeer 1862-1873 (= 12 jaar): 74 gevallen
ten goede kwam. Dat beeld van een, ondanks 1874-1883 (= 10 jaar): 21 gevallen
tijdelijke inzinkingen, toch groeiende welvaart 1884-1893 (= 10 jaar): 9 gevallen
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Die afnemende tendens in het opnameverloop vat. Het aantal bordeelhoudsters zou in de 19e
van geslachtszieke patiënten in het St.-Catharina eeuw bedragen: 14 (register 1) + 8 (register 2) +
Gasthuis valt eveneens te distilleren uit archiva- 5 (politie en justitie) = 27. Ook dat getal dient
lia van het St.-Catharina Gasthuis zelf, zoals als een minimum-aantal te worden beschouwd,
blijkt uit onderstaand staatje:24 daar in de stamboeken en weekstaten van het

St.-Catharina Gasthuis bijvoorbeeld helemaal
18351843: 6 gevallen geen namen van bordeelhouders worden gege-
1844-1853: 50 gevallen ven, terwijl er verhoudingsgewijs vele prosti-
1854- 1863: 123 gevallen tuées waren.
1864-1873: 33 gevallen
1874-1883: 24 gevallen 3.2 De prostitutieverordening van 1876
1884-1893: 16 gevallen Ter tafel van de Goudse gemeenteraad, in ver-
1894- 1903: 4 gevallen gadering  bijeen op vrijdag 23 juni 1876, lag een
1904-1909: 1 geval ‘concept-verordening betreffende het politie-

toezicht op de huizen van ontucht’. De animo
Totaal: 257 syfilis-gevallen in de onder de raadsleden om uitgebreid hierover te

periode 1835- 1909 discussiëren was gering. Alleen het lid Post
Drost vroeg of er vroeger geen verordening was

Achter dat getal van 257 blijken na onderzoek geweest. De voorzitter antwoordde dat er ooit
102 prostituées schuil te gaan. wel één ter tafel was gebracht, maar dat de raad
Hoe riskant het ook moge zijn om precieze die toen niet nodig achtte. Nu evenwel hadden
aantallen van prostituées en bordeelhou- de Commissaris van Politie en de chirurgijn van
ders/houdsters  aan te geven, toch zal hiertoe nu de gasthuizen het belang ervan aangetoond,
reeds een poging worden gedaan. Zoals gezegd, vandaar dit voorstel. En vervolgens werd de
102 publieke vrouwen werden in het St.-Catha- verordening zonder verdere discussie en zonder
rina Gasthuis verpleegd. Voorts bevat het ar- hoofdelijke stemming met algemene stemmen
chief van het Gouds gemeentebestuur twee goedgekeurd. De verordening bestond uit 21
registers met namen van bordeelhoudsters en artikelen. Het reglement leek veel op dat van
prostituées. 25 Dit betekent dat, ervan uitgaande andere steden, waarvan het wellicht gemakshal-
dat de gegevens in de registers betrouwbaar ve voor een groot deel was overgenomen. De
zijn, er in Gouda blijkens het eerste register in behandeling ervan in de gemeenteraad was
de periode 1833- 1845 zo’n 14 bordeelhoudsters uitgesproken lauw, of de regeling dan ook als
of vrouwen waren die gelegenheid gaven tot het werkelijk belangrijk en, gezien de zedelijkheids-
plegen van ontucht, In de betreffende tapperijen omstandigheden van dat moment, als urgent
annex bordelen hebben zo’n 52 verschillende werd ervaren, is zeer de vraag. Tekenend wel-
publieke vrouwen gewerkt. In het andere regis- licht was dat de Commissaris van Politie pas
ter komen 23 namen van prostituées voor en 8 een half jaar na het van kracht worden van de
(unieke) namen van bordeelhoudsters. Van die verordening nog aan zijn Haarlemse collega
23 namen van prostituées zijn er 16 die noch in verzocht om toezending van een ‘modelboekje’
de stamboeken en weekstaten der verpleegden dat in die stad aan de publieke vrouwen werd
van het St.-Catharina Gasthuis noch in het eer- afgegeven.26
ste register voorkomen en dus ‘uniek’ zijn. Dat De kern van de verordening werd gevormd
betekent dat bij de 52 (eenmalig genoemde) door het toezicht op de bordelen en de publieke
prostituées uit register 1 er nog eens 16 eenma- vrouwen, welk toezicht bij de gemeente berust-
lig genoemde namen uit register 2 bijkomen. Zo te. Elke prostituée moest, zo werd bepaald, zich
komt dan het totaal aan tot dusver getraceerde melden op het politiebureau, alwaar zij in een
publieke vrouwen in Gouda op: 102 (uit de speciaal daartoe aangelegd register zou worden
stamboeken en weekstaten van verpleegden) + ingeschreven. Aan iedere vrouw werd een boek-
52 (le register) -t 16 (2e register) = 170 publie- je uitgereikt met een uittreksel uit het reglement.
ke vrouwen. Hier zullen nog de publieke vrou- Minstens één keer per week moesten de prosti-
wen die in aanraking kwamen met politie (12 tuées zich laten keuren. Bij ziekte waren ze
unieke namen) en justitie (18 unieke namen), verplicht zich in het ziekenhuis te laten opne-
dus zo’n 30 in getal, bijgeteld moeten worden. men, welke instelling ze niet eerder mochten
Zodoende komt het totaal van in beeld gebrach- verlaten dan nadat ze geheel genezen waren
te prostituées in Gouda gedurende de 19e eeuw bevonden En ‘het is aan de houders of houd-
op zo’n 200. Dit aantal moet, gezien het vóórko- sters van bordeelen en aan de publieke vrouwen
men van klandestiene prostitutie, veeleer als een verboden, de voorbijgangers aan te houden, of
minimum dan als een maximum worden opge- door woorden of gebaren te lokken of eenige

12
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ergernis te geven’. Vrouwen die een bordeel de voor een toelage geniet van f 120,-  jaar-
rug wilden toekeren mochten daarin niet gehin- lij ksch’  .29 In 1875 antwoordde de politiecom-
derd worden. De namen van ex-prostituées ten missaris kort maar krachtig met ‘Neen’ toen de
slotte  moesten zodanig in het register worden Officier van Justitie informeerde of in de Goud-
doorgehaald ‘dat alle spoor van haren naam se publieke huizen vrouwen vertoefden beneden
verdwijnt’. de ouderdom van 21 jaar of tegen hun wi1.3o Het

register waarin de prostituées vanaf 1876 door
3.3 De verordening herzien de politie werden ingeschreven, is tot op heden
In 1888 boog de gemeenteraad zich, naar aanlei- onvindbaar gebleken. Waarschijnlijk is het
ding van het inwerking treden van het nieuwe vernietigd geworden nadat het na 1893 geen

l
Wetboek van Strafrecht, opnieuw over de pros- dienst meer hoefde te doen. Zodoende zal het
titutieverordening.“7 Op 29 september 1888 moeilijk blijven precieze aantallen van inge-

/ bood de Commissie voor de Strafverordeningen schreven publieke vrouwen te geven. Soms
een concept-verordening aan. Voordat de be- echter is er nog wel een aanwijzing over de
raadslaging begon deelde de voorzitter mee dat aantallen officieel geregistreerde prostituées. Op
in het ontwerp een wijziging was aangebracht, 2 mei 1888 bijvoorbeeld verzocht de inspecteur
namelijk dat de tweede alinea van artikel 17 van het Geneeskundig Staatstoezicht voor

i moest vervallen daar reeds bij artikel 283 van Noord-Holland aan de burgemeester van Gouda
het nieuwe Wetboek van Strafrecht wederrech- hem een opgave te verstrekken van het aantal
telijke  vrijheidsberoving strafbaar werd gesteld. ingeschreven prostituées in de gemeente Gouda
Raadslid A. van Veen, stoorde zich, zo bleek bij over de periode 1877-1886. De burgemeester
de bespreking, aan het woord ‘venerisch’ dat in vroeg advies aan de politiecommissaris die hem
artikel 12 voorkwam. Zo’n woord geeft maar meedeelde ‘dat het aantal ingeschreven prosti-
aanstoot, vond hij, het zou dan ook door ‘onge- tuées van 1877- 1886 *,. 24 bedraagt’. Over een
zond’ moeten worden vervangen. Maar de voor- periode van tien jaar betekent dat dat er dus
zitter nam dit voorstel niet over en pleitte ervoor vierentwintig prostituées officieel waren gere-
de dingen gewoon bij hun naam te noemen. Ook gistreerd. Dat was ook alles wat de commissaris
de raadsleden Hoogenboom, Van Mierop en meedeelde,31
Koning deden een kleine duit in het zakje, maar Er is nog een aanwijzing omtrent de aantal-
hun bijdragen stelden niet veel voor. En het len prostituées, werkzaam in Gouda, die dateert
bleef een heikel onderwerp. Raadslid Prince: uit 1889. In dat jaar werd een landelijke enquête
‘Het is geene  Verordening die wij op de schrijf- gehouden om de omvang van de prostitutie vast
tafel leggen of die wij aan onze vrouwen en te stellen en om de werking van de reglemente-
dochters laten lezen’. De verordening van 23 ringen na te gaan. Op 22 februari 1889 ontving
juni 1876 werd nu ingetrokken. Toen volgde de politiecommissaris J.W. Tuinenburg een vra-
artikelsgewijze behandeling. De artikelen 1 tot genlijst  die de burgemeester hem had doen
en met 11 werden zonder discussie goedge- toekomen. De commissaris was snel met de
keurd. Over artikel 12 werd wat heen en weer invulling ervan klaar, reeds de volgende dag
gepraat, maar de redactie bleef ongewijzigd. De stuurde hij de lijst, kort en bondig beantwoord,

weer terug. De commissaris verzekerde overi-
gens wel dat hij de vragen naar beste weten had
beantwoord, mede met behulp van de nagelaten
administraties van zijn voorgangers. De afgelo-
pen tien jaar, zo meldde hij, was er telkens één
prostituée per jaar ingeschreven, wonend in een

4.  Prostitutie in de provinciestad Gouda bordeel. Geen enkele prostituée was ingeschre-
ven die buiten een bordeel woonachtig was. De

4 . 1 ‘in den regel vijf publieke vrouwen’ aangifte (dat wil zeggen de registratie) was op
Was nu zo’n verordening in een provinciestad eigen initiatief van de vrouwen gebeurd of was
als Gouda eigenlijk nodig? Hoe groot was de ambtshalve geschied op last van de burgemees-
omvang van de prostitutie rond 1876? In 1870 ter. De inschrijving gebeurde niet altijd in te-
werd voor het eerst van politiezijde een indicatie genwoordigheid van de bordeelhouder. Minder-
gegeven van het aantal publieke vrouwen dat jarigen kwamen zonder meer niet voor registra-
toen in Gouda werkzaam was naar aanleiding tie in aanmerking. De balans van in- en uitgaan-
van een vraag hierover van de Schiedamse de publieke vrouwen bleek opvallend mooi in
Commissaris van Politie. Diens Goudse collega evenwicht want in de afgelopen tien jaar werd
antwoordde ‘dat alhier zijn in den regel vijf jaarlijks ook één prostituée uit het inschrijvings-
publieke vrouwen en dat de deskundige daar- register verwijderd ‘wegens het verlaten van het
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ontuchtig leven’ en wegens vertrek uit de ge-
meente.  Het aantal bordelen in Gouda bedroeg
kort en goed één. In de laatste tien jaar waren er
geen misdrijven, overtredingen of zelfmoorden
in de bordelen voorgekomen. Vier prostituées

ontuchtig leven’ en wegens vertrek uit de ge;
meente.  Het aantal bordelen in Gouda bedroeg
kort en goed één. In de laatste tien jaar waren er
geen misdrijven, overtredingen of zelfmoorden
in de bordelen voorgekomen. Vier prostituées
waren in het afgelopen decennium besmet ge-
worden met ‘syfilis en venerische ziekten’. De
commissaris antwoordde bondig met ‘ja’ op de
vraag of de bordeelhouders het geneeskundig
onderzoek in hun eigen belang achtten en of ze
de inschrijving zagen als ‘eene wettiging van
hun bedrijf’. Voorts maakte de commissaris
melding van twee gerechtelijke vervolgingen in
de besproken periode, namelijk in 1883 en
1888. De afloop van die vervolgingen was hem
‘onbekend’.

Of de politiecommissaris echt zin heeft
gehad de vragen zo volledig mogelijk te beant-
woorden mag worden betwijfeld. Hij kan daar-
van het belang niet hebben ingezien, ook is het
mogelijk dat het gehele prostitutiebedrijf in
Gouda zich in de marge van de samenleving

jaar gevangenisstraf geëist maar er volgde vrij-
spraak omdat hij vanwege zijn dronkenschap
niet oprecht zou hebben gemeend wat hij
zong.3-  En schennis der openbare zedelijkheid
kwam eveneens in Gouda voor. Gedurende

jaar gevangenisstraf geëist maar er volgde vrij-
spraak omdat hij ,vanwege  zijn dronkenschap
niet oprecht zou hebben gemeend wat hij

waren in het afgelopen decennium besmet ge-
worden met ‘syfilis en venerische ziekten’. De
commissaris antwoordde bondig met ‘ja’ op de
vraag of de bordeelhouders het geneeskundig
onderzoek in hun eigen belang achtten en of ze
de inschrijving zagen als ‘eene wettiging van
hun bedrijf’. Voorts maakte de commissaris
melding van twee gerechtelijke vervolgingen in
de besproken periode, namelijk in 1883 en
1888. De afloop van die vervolgingen was hem
‘onbekend’.

Of de politiecommissaris echt zin heeft

enkele tientallen jaren stonden verschillende
leden van de Goudse familie S. telkens weer
voor de rechtbank. In bijvoorbeeld 1877 werden
de broers Bart en Dirk, die deel uitmaakten van
die familie S., vervolgd en ieder veroordeeld tot
een half jaar gevangenisstraf en een boete van
acht gulden. Beiden hadden op de Rozendaal
gedurende vijf minuten uitgebreid hun ge-
slachtsdelen aan de omstanders getoond en dat
juist op het moment dat schoolkinderen de klas

gehad de vragen zo volledig mogelijk te beant-
woorden mag worden betwijfeld. Hij kan daar-
van het belang niet hebben ingezien, ook is het
mogelijk dat het gehele prostitutiebedrijf in
Gouda zich in de marge van de samenleving
afspeelde. Maar zijn gegevens, combinerend
met de vierentwintig ingeschreven vrouwen
over 1877-1886 wettigt de conclusie dat in
Gouda gemiddeld per jaar één tot enkele gere-
gistreerde publieke vrouwen werkzaam zijn
geweest.32

afspeelde. Maar zijn gegevens,, combinerend
met de vierentwintig ingeschreven vrouwen
over 1877-1886 wettigt de conclusie dat in
Gouda gemiddeld per jaar één tot enkele gere-
gistreerde publieke vrouwen werkzaam zijn
geweest.32

4.2 Ontucht in de oliebollenkraam
Als de Goudse politie het al druk heeft gehad
met de prostitutiebestrijding in Gouda, dan
blijkt dat niet uit haar archieven. Maar ook in
archieven van rechtbanken wordt lange tijd
vergeefs ,gezocht  naar gegevens over Goudse
overtreders van zedelijkheidsbepalingen.33 Dit
wil uiteraard niet zeggen dat hiermee bewezen
is dat dergelijke zaken zich dan ook helemaal

zong.3-  En schennis der openbare zedelijkheid
kwam eveneens in Gouda ivoor.  Gedurende
enkele tientallen jaren stonden verschillende
leden van de Goudse familie S. telkens weer
voor de rechtbank. In bijvoorbeeld 1877 werden
de broers Bart en Dirk, die deel uitmaakten van
die familie S., vervolgd en ieder veroordeeld tot
een half jaar gevangenisstraf en een boete van
acht gulden. Beiden hadden op de Rozendaal
gedurende vijf minuten uitgebreid hun ge-
slachtsdelen aan de omstanders getoond en dat
juist op het moment dat schoolkinderen de klas
verlieten.36  Maar dit waren incidenten, meer
niet. ,Het  blijft dan ook opmerkelijk dat er over
de periode 187 1- 1878 geen vervolgingen inzake
zedelijkheidsovertredingen zijn geweest. Dit is
te meer opvallend daar Gouda in 1876 zijn
verordening kreeg die de prostitutie moest rège-
len.

verlieten.36  Maar dit waren incidenten, meer
niet. Het blijft dan ook opmerkelijk dat er over
de periode 187 1- 1878 geen vervolgingen inzake
zedelijkheidsovertredingen zijn geweest. Dit is
te meer opvallend daar Gouda in 1876 zijn
verordening kreeg die de prostitutie moest rege-
len.

Pas in 1879 werd voor het eerst melding
gemaakt van een duidelijke overtreding van die
Goudse verordening. In dat jaar 1879 was de
overtreedster de uit Valburg afkomstige Theo-
dora S., die, zoals bleek, een huis in het Paradijs
had, vervolgd omdat zij zich tot twee keer toe

4.2 Ontucht in de oliebollenkraam
Als de Goudse politie het al druk heeft gehad
met de prostitutiebestrijding in Gouda, dan
blijkt dat niet uit haar archieven. Maar ook in
archieven van rechtbanken wordt lange tijd
vergeefs gezocht naar gegevens over Goudse
overtreders van zedelijkheidsbepalingen.33 Dit
wil uiteraard niet zeggen dat hiermee bewezen
is dat dergelijke zaken zich dan ook helemaal
niet hebben voorgedaan. Naast het gegeven datniet hebben voorgedaan. Naast het gegeven dat
het archief niet volledig is kunnen er ook ver-het archief niet volledig is kunnen er ook ver-
schillende andere redenen zijn geweest waaromschillende andere redenen zijn geweest waarom
justitie niet tot vervolging is overgegaan, bij-justitie niet tot vervolging is overgegaan, bij-
voorbeeld omdat zij van dergelijke zaken geenvoorbeeld omdat zij van dergelijke zaken geen
weet had of omdat haar vervolgingsbereidheidweet had of omdat haar vervolgingsbereidheid
gewoon gering was. Die passiviteit van gerech-gewoon gering was. Die passiviteit van gerech-
telijke  zijde bleef nog lang voortbestaan, tottelijke  zijde bleef nog lang voortbestaan, tot
ongeveer 1879, toen er ook op landelijk niveauongeveer 1879, toen er ook op landelijk niveau
een kentering kwam in de opvattingen overeen kentering kwam in de opvattingen over
prostitutie en de vervolgingsbereidheid vanprostitutie en de vervolgingsbereidheid van
politie en justitie sterk toenam.34  Wel werdenpolitie en justitie sterk toenam.34  Wel werden
soms Gouwenaars voor een misdrijf als ‘hoonsoms Gouwenaars voor een misdrijf als ‘hoon
des konings’ voor de rechter gedaagd. Zo werddes konings’ voor de rechter gedaagd. Zo werd
Joseph van Leeuwen in 1863 vervolgd wegensJoseph van Leeuwen in 1863 vervolgd wegens
een lied dat hij in een Goudse herberg had ge-een lied dat hij in een Goudse herberg had ge-
zongen en waarvan de tekst luidde: ‘De koningzongen en waarvan de tekst luidde: ‘De koning
Willem 111 is een sodomieter, een landverrader,Willem 111 is een sodomieter, een landverrader,
een bloedvergieter, zijn vader Willem 11 is nieteen bloedvergieter, zijn vader Willem 11 is niet
dood, die loopt in Engeland rond’. Er werd tweedood, die loopt in Engeland rond’. Er werd twee
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Pas in ‘1879,  werd voor het eerst melding
gemaakt van een duidelijke overtreding van die
Goudse verordening. In dat jaar 1879 was de’
overtreedster de uit Valburg afkomstige Theo-
dora S., die, zoals bleek, een huis in het Paradijs
had, vervolgd omdat, zij zicht  tot twee keer toe
niet had gemeld voor het geneeskundig onder-
zoek, waaraan zij, als geregistreerde,prostituée,
verplicht was zich te onderwerpen. Zij werd
veroordeeld tot twee boetes van elk f 5,- of
twee maal twee,dagen gevangenisstraf. Uit de
gerechtsstukken wordt enigszins duidelijk op
welke wijze de verordening van 1876 werd
toegepast. Op zaterdagochtend om negen uur à~
kwart over negen was er een agent aanwezig in
het St.-Catharina Gasthuis om te controleren of

niet had gemeld voor het geneeskundig onder-
zoek, waaraan zij, als geregistreerde prostituée,
verplicht was zich te onderwerpen. Zij werd
veroordeeld tot twee boetes van elk f 5,- of
twee maal twee dagen gevangenisstraf. Uit de
gerechtsstukken wordt enigszins duidelijk op
welke wijze de verordening van 1876 werd
toegepast. Op zaterdagochtend om negen uur à
kwart over negen was er een agent aanwezig in
het St.-Catharina Gasthuis om te controleren of
alle publieke vrouwen daar present waren omalle publieke vrouwen daar present waren om
zich geneeskundig te laten onderzoeken. Dezezich geneeskundig te laten onderzoeken. Deze
aanwijzingen stonden ook in het boekje dat deaanwijzingen stonden ook in het boekje dat de
prostituée uitgereikt kreeg bij inschrijving.37  Inprostituée uitgereikt kreeg bij inschrijving.37  In
1880 werd niet de weggebleven prostituée maar1880 werd niet de weggebleven prostituée maar
haar werkgeefster, de 74-jarige bordeelhoudsterhaar werkgeefster, de 74-jarige bordeelhoudster
Johanna van der P., door de kantonrechter ver-Johanna van der P., door de kantonrechter ver-
oordeeld tot een boete van drie gulden. Zij hadoordeeld tot een boete van drie gulden. Zij had
ervoor moeten zorgen dat die bij haar werkendeervoor moeten zorgen dat die bij haar werkende
publieke vrouw zich had gemeld. Nog één ande-publieke vrouw zich had gemeld. Nog één ande-
re vrouw werd wegens hetzelfde delict in 1880re vrouw werd wegens hetzelfde delict in 1880
veroordeeld.38  Het eerste geval van een gedaag-veroordeeld.38  Het eerste geval van een gedaag-
de prostituée uit Gouda voor dat andere rechts-de prostituée uit Gouda voor dat andere rechts-
college, de Arrondissementsrechtbank, was decollege, de Arrondissementsrechtbank, was de
reeds bekende Theodora S., die in beroep wasreeds bekende Theodora S., die in beroep was
gegaan tegen haar veroordeling door het Goudsegegaan tegen haar veroordeling door het Goudse
kantongerecht weg;ns het wegblijven op dekantongerecht weg;ns het wegblijven op de
medische visitatie.medische visitatie.

In 1882 werd in het politie-archief opnieuwIn 1882 werd in het politie-archief opnieuw
Theodora S. genoemd, verdacht als ze was vanTheodora S. genoemd, verdacht als ze was van
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Is  ‘Vogeïenzang  ’ en ‘Paradiis  ’ zal het er in deze buurt

d wegens

even rustig zijn toegegaan+ De kroegen en prostitué’s-trokken  ieel onguur volk  aan.
1 en 2: gravures van  de Meester van het Amsterdams Kabinet.
Resp. Staatliche Museen,  Berlijn en Stuatliche Graphische Sammlung,  München.

het geven van gelegenheid tot het plegen van In 1884 werd Maria S. veroordeel
ontucht aan minderjarigen. Daarnaast werd zij
verdacht van diefstal. Maria van den B. werd in

het niet verschijnen op de keuring. Ook Adriana

1882 eveneens beticht van het laten plegen van
van B. ,werd om dezelfde overtreding aange-

ontucht met minderjarigen, waarvoor zij door de
klaagd en veroordeeld.42  In 1885 was de eerder-
genoemde Maria S. niet minder dan zeven keer

Arrondissementsrechtbank zou worden veroor-
deeld. Maria van den B. was de weduwe van

van een onderzoek weggebleven, ook de keren

Willem van T., die samen de ouders waren van
waarop zij nadrukkelijk was opgeroepen om te

Jan van T., de latere ‘logementhouder’ aan de
verschijnen, voor welke nalatigheden ze drie
keer voor de rechtbank moest verschijnen, die

Peperstraat. Aan die Jan van T. zal hierna nog
de nodige aandacht worden besteed. Maria van

haar telkenmale veroordeelde. Ook de publieke

den B., 63 jaar oud, had in haar huis in de Ko-
vrouw Gerritje  R, bleef tweemaal weg en werd
dienovereenkomstig gevonnist met,  een boete

mijnsteeg aan drie minderjarige meisjes en één van tweemaal drie gulden.43 1
minderjarige jongen kamers beschikbaar ge- In 1885 meldde de Delftse Commissaris van
steld, alwaar, met haar voorkennis, ontucht Politie dat een zekere vrouw, Pietemella van der
werd gepleegd, waarvoor zij geld ontving (per
nacht tussen de vijfentwintig en zestig cent). De

S. zich gedurende de Delftse kermis met een

rechter achtte overtreding van artikel 334 bewe-
Goudse oliebollenhandelaar had ‘afgegeven’, in
diens oliebollenkraam.44  In 1886 berichtte de

zen  en veroordeelde Maria van den B. tot een
half jaar jaar eenzame opsluiting en een boete

garnizoenscommandant aan de politiecommis-

van f 25,-. 4o  In 1883 was het weer de beurt aan
saris dat de herberg van L. Buitelaar, Rozen-

Theodora S. Ook Theodora zou minderjarigen
daal, Wijk M, no. 19, vanaf die dag voor de
garnizoensmilitairen verboden terrein was. Dit

ontucht hebben laten plegen. Twee van de drie
minderjarigen waren eerder al betrokken bij de

gebeurde naar aanleiding van een diefstal, ge-

zaak tegen Maria van den B. Theodora S. werd
pleegd door een soldaat die een sleutel had

verweten dat zij tegen betaling een bed afstond
gevonden aan de zakdoek van een collega, diens

in haar huis in de straa!;Et  Paradijs geheten.
kist daarmee opende, geld, wegnam en in het

nn17  4:  .~7,v.A .,~..,.~.vl-~

betreffende café de bloemen buiten zette. Hij
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en ook de al genoemde prostituée Gerritje  R., Lange Dwarsstraat, was heen  nieuw bierhuis
die bij Jan van T.,in de Komijnsteeg woonde en gekomen waar Louis en Mozes in de nacht van
weleens wegbleef van de medische keuring. 15 op 16‘ oktober 1892 op bezoek gingen. Al
Ook de tapperij van A,  Kok, Rozendaal, Wijk eerder waren ze er, die avond om half tien ge-
M, no. 15, werd tot verboden gebied voor de weest om poolshoogte te nemen, bij welke
soldaten verklaard, maar in de loop van het jaar gelegenheid de moeder hun haar beide dochters
werd dat bezoekverbod weer opgeheven.45 ‘aanbood’. Toen ze dan voor de tweede keer in

Ook in 1886 waren het weer de reeds eerder het café kwamen ging Mozes G. met de oudste
genoemde Gerritje  R. en Rijntje K. die van de dochter, Jacoba, naar boven en kreeg Louis het
keuring wegbleven. De 30-jarige Gerritje  R. gezelschap van de jongste, Anna. Gevieren
werd in dat jaar tweemaal veroordeeld, in febru- lagen ze op een bovenkamertje, Louis en Anna
ari en september.46 Dat was in 1886. Geen op de vloer in een kermisbed en Mozes en Jaco-
rechtszaken werden aangespannen in de jaren ba in een ledikant. Eerst echter moesten er nog
1887,1888  en 1889. In 1890 werd de prostituée prijsafspraken worden gemaakt. Aanvankelijk
Catharina van der M. veroordeeld wegens het boden de jongens elk f l,-, dat door hen werd
wegblijven van de keuring.47 verhoogd tot f 1,50. De moeder, en, op de ach-

Soms werden vrouwen ervan verdacht het tergrond, ‘de vader eiste echter f 2,-, met welk
stiekem met mannen aan te leggen. In 1891 bedrag de jongens op zeker moment akkoord
hield de politie Elisabeth de J. nauwlettend in de gingen. Men dronk eerst nog een flesje bier,

1 gaten daar zij zich ‘ophoudt’ met mannen. Of

1

voor een dubbeltje per fles. Louis was in de
dit op zichzelf echter een betrouwbare aanwij- veronderstelling geweest dat Anna zeventien à
zing is voor het bestaan van meer klandestiene achttien jaar oud was, maar de volgende och-

;; prostitutie in Gouda dan tot dusver is gesigna- tend vertelde ze hem nog maar veertien jaar te
leerd is twijfelachtig. 48  Wel werd deze Elisabeth zijn Ook de oudste dochter Jacoba, diep  kort
in 1891 tot vier maanden gevangenisstraf ver- voor de betreffende nacht nog ‘zwervende’ in

! oordeeld wegens het doden van een pasgeboren Rotterdam was aangetroffen, was niet twintig à
: kind dat ‘ze onder het fornuis had begraven, drieëntwintig jaar maar achttien en dus ook

teneinde de geboorte van dit kind te verhelen.49 \ minderjarig. 2  Louis, de jongste, die zijn broer
De 18-jarige Gerritje  IJ. had in 1891, zo wist de had overtroffen in het aantal keren dat hij met
politie, met ene Frederik van E. in één bed zijn partner-voor-één-nacht vleselijke gemeen-
geslapen in de kroeg van De Keyzer in de Vo- schap had gehad, was er van overtuigd dat het
gelenzang en in het café van Van Schaijck in de voor de 14-jarige Anna niet de eerste keer was
Keizerstraat. Onvermeld bleef welke ‘spion’ de dat ze ‘het’ deed. Toen het proces-verbaal van
politie dit had meegedeeld.50  \ hun verhoor was opgemaakt wilde Mozes niet

Een vergunning van de tapster  Jenneke A., ondertekenen omdat het Sabbath was. Dat Louis
woonachtig in de Keizerstraat en de Geuzen- zonder bezwaar wel het verbaal ondertekende
straat, werd ingetrokken, omdat ze, diverse weet Mozes aan diens ‘liberale beginselen’.
bezoekers toeliet tot ‘haar en hare dochters’ en Vervolgens, werd de jongste dochter Anna
er veel ruzie in haar kroeg voorkwam. Boven- door de politie gehoord die inderdaad in 1878
dien, Jenneke ‘pleegt handelingen die~verre  van was geboren en dus slechts veertien jaar oud
zedelijk zijn’, aldus het politierapport. Kortom, was. Ze ontkende ooit met een man geslapen te
‘deze vrouw is diep gezonken’, zo vond,Com- hebben, dus ook met Louis. Ook de 18-jarige
missaris van Politie Van Garderensl Jacoba ontkende de bijslaap en zei dat ze alleen

Over klandestien werkende prostituées valt geld voor de verteringen had ontvangen. Een
echter nauwelijks ,iets  te zeggen. Maar soms andere getuige+  Johannes Cornelis de R., ver-
speelden zich in dat schemergebied zaken af die klaarde tegenover de politie echter samen met
toch de belangstelling van de politie wekten. een vriend in de week, vòòr de Paardenmarkt
Zoals met dat, nieuwe bierhuis in de Lange (dat was de week van 16 tot 24 oktober) wel \
D w a r s s t r a a t . degelijk met de jongste dochter van Martinus N.

gemeenschap gehad~te  hebben, waarvoor hij f
4.3 De ‘maandeEijksche  zaken’ als teken van l,- had betaald. De moeder had hem hiertoe
zuiverheid zeer aangemoedigd en prees haar jongste doch-
Louis Izaak G.~ en Mozes, G. waren broers die ter aan als ‘zuiver’; De oudste dochter was op
bij elkaar woonden aan de Nieuwe Haven in dat moment niet beschikbaar, die had ‘de maan-
Gouda. De eerste, achttien jaar oud, noemde delij  ksche zaken’, hetgeen, zo verzekerde
zich papierhandelaar, de ander, die drie jaar vrouw N., ook een teken van zuiverheid was.
ouder was, slager. Ze kwamen bij de politie en Volgens De R. werd zij door ,winstbejag  gedre-
deden daar het volgende,verhaal. Vlakbij, in de ven.
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Toen kwam de moeder aan het woord. Zij gaan. Fluks smeerde deze ‘gast’ hem, en ijlde
ontkende alles glashard en gaf alleen toe dat de zijn vriend achterna die al eerder in het duister
gebroeders G. bij haar waren geweest maar dat was verdwenen. Ook bedrijfsleidster Johanna
ze slechts wat hadden gedronken. Van ge- verklaarde nooit tot ontucht te hebben aangezet,
slachtsomgang tussen de broers en haar dochters maar de hals over kop gevluchte man had ver-
wist ze absoluut niets. Die ontkenning bleef ze klaard dat hij en zijn vriend op advies van die-
gestand doen, ook in aanwezigheid van beide zelfde Johanna ‘het snel moesten afmaken’
broers die nu nog zeiden dat de prijs weliswaar omdat het al half 12 was en om 12 uur de politie
s &- was geworden maar dat vrouw N. had zou komen. Krachtens de verordeningen van
gesuggereerd dat het een volgende keer goedko- 1888 en 1893 werd Maria M.  veroordeeld tot
per zou zijn. De vader, Martinus N., door de een boete van tien gulden.54
politie naar zijn mening gevraagd, distantieerde
zich van de hele zaak, want, zei hij, mijn vrouw 4.5 Jan en Magdalena: een paar apart
heeft het patent (de tapvergunning), dus is zij
verantwoordelijk voor het bierhuis. Maar nadat 4.5.1 Een ferme meid
de ouders nog eens afzonderlijk en zeer ernstig Jan en Magdalena vormden een echtpaar dat
waren onderhouden bekenden ze beiden toch zowel de Goudse politie als het Kantongerecht
hun aandeel in de koppelarij. Ook Anna en en de Arrondissementsrechbank  veel werk heeft
Jacoba  gaven nu alles toe, maar bleven ontken- bezorgd. Het betrof hier Jan van T. en Magdale-
nen dat hun ouders zich met de gemaakte voor- na van der K. Jan van T. werd op 21 oktober
waarden zouden hebben bemoeid, want die 1849 in Stein geboren, dat in 1870 tot de ge-
voorwaarden hadden de zusjes zelf bedacht, meente Reeuwijk  ging behoren. Hij was een
zeiden ze, hetgeen de gebroeders G. opnieuw zoon van Willem van T. (2 18 18-  1882) en Ma-
pertinent loochenden.53 ria van den B, die reeds als bordeelhoudster ten

tonele is gevoerd. Onder de doopgetuigen van
4.4 Het huis aan de Veerstal Jan bevond zich Matthijs Jager, die in Stein het
In 1895 kwam als laatste geval een prostitutie- beroep van veldwachter uitoefende, zodat de
zaak aan het licht waarvan de hoofdrolspelers jonge Jan al vroeg aan de aanwezigheid van de
wel werden vervolgd. Ook deze zaak speelde politie kon wennen Jans echtgenote, Magdalena
zich af in de klandestiene sfeer. Nu ging het om van der K., kwam in Moordrecht ter wereld, op
een bierhuis aan de Veerstal  dat op onwettige 28 januari 1852. Haar ouders waren Arie van
wijze tevens als huis van ontucht zou fungeren der K. en Sijgje K.  Op 17 januari 1873 trouw-
onder de leiding van ene Maria M.  die uit Duits- den Jan en Magdalena in Moordrecht, Magdale-
land afkomstig was en wier man, Tbeodor G., al na was al eerder, op 10 augustus 1872, moeder
eerder om dit soort zaken met de Goudse politie geworden van een dochter, Maria, die door het
in aanraking was geweest. De affaire zelf speel- huwelijk met Jan van T. werd gewettigd. Toen
de zich af in december 1894. Dat bierhuis aan Jan in het huwelijk trad was hij ‘milicien der
de Veerstal  kende als bedrijfsleidster ene Johan- ligting 1869’ in het 4e regiment te Leiden. Zip
na van der V., die daar tegen ontvangst van een beroep zou toen ‘bouwknecht’ zijn geweest.“.
salaris werkte en zichzelf voor de kantonrechter In 1877 was Jan van T. voor de eerste maal

/ slechts een ‘zetbaas’ noemde. De bediening met de politie in aanraking gekomen. Vervol-
werd verricht door meisjes die door Maria M. gens gebeurde dat bijna jaarlijks. De tenlaste-
werden gehuurd en betaald. De kelnerinnen leggingen waren: het gelegenheid geven tot het
moesten wel bereid zijn met mannelijke bezoe- plegen van ontucht, diefstal, belediging van een
kers mee naar boven te gaan. Alleen, wat gingen rijksveldwachter, het niet opgeven van de aan-
zij daar doen? Maria M. betoogde dat het alleen tallen publieke vrouwen en het houden van een
te doen was om de gemoedelijkheid te verho- bordeel zonder toestemming. Voor dat laatste
gen, immers, boven een glas bier of wijn drin- feit werd ook echtgenote Magdalena enkele
ken zou veel gezelliger zijn dan in de gelagka- keren vervolgd.56 In 1880 had Jan van T. aan-
mer. En als het daar dan al tot vleselijke ge- vankelijk een tapperij c.q. slaapstee in de Nieu-
meenschap kwam dan gebeurde dat geheel we Haven, die later dat jaar in de Keizerstraat
buiten haar schuld. Maar agent Arie Mulder, die was gesitueerd. Toen agent Drenth hem daar
‘s avonds om half 12 een inval had gedaan, bekeurde omdat hij zich niet aan de sluitingstijd
verklaarde dat daar boven helemaal geen moge- hield riep Jan de man na: ‘Bekeur mij maar,
lijkheid om iets te drinken was maar wel had hij hoor, ik zal eens zien, ik heb meer letters gevre-
er een slaapplaats gesignaleerd. Toen hij bin- ten als jij, boerenkwajongen’.”
nenviel stond één van de twee mannelijke gas- In 1882 woonde de moeder van Jan van T.,
ten net op het punt met een meisje te bedde  te Maria van den B., in de Komijnsteeg K 52, waar

17
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zij na de dood van haar man min of meer een weer een publieke vrouw in zijn huis aan de
bordeel dreef (in 1904 is nummer 52 veranderd Peperstraat, namelijk Judith van S., die mannen
in Komijnsteeg 42), waarvoor ze, zoals bleek, ontving. De commissaris had daarop Van T.
gerechtelijk vervolgd en veroordeeld was ge- gewezen op zijn verplichting een vergunning
worden. In 1884 was Jan hoofdbewoner van dit aan te vragen, wat Van T. nu dus kennelijk had
pand. Vier jaar later bewoonde hij het pand K gedaan. In principe was de commissaris ‘tegen
256 in de Peperstraat. Dit pand had vanaf 189 1 de oprichting van huizen van ontucht’, maar hij
als aanduiding K 253 en weer later 118-120, meende nu toch positief te moeten adviseren,
Anthonie van R. bewoonde in dat jaar 1888 het daar anders de klandestiene prostitutie zich zeer
pand Komijnsteeg 52.58 zou uitbreiden. Door toestemming te geven kon

In 1883 verscheen Jan van T. voor de Arron- er ook beter toezicht gehouden worden. Boven-
dissementsrechtbank in Rotterdam. Het ging dien was Judith van S. al twee keer in het Gast-
hierbij om ontucht ‘in zijne slaapstede’ (waar- huis opgenomen geweest wegens syfilitische
schijnlijk in de Komijnsteeg) door drie minder- besmetting. En inderdaad, Jan van T. kreeg in
jarige meisjes. Van T. had tegen die meisjes november 1887 officieel toestemming van de
gezegd dat ze gerust mannen mee mochten burgemeester een bordeel te starten in de Peper-
nemen om samen in zijn huis te ‘slapen’, wat ze straat.60  Maar Van T. exploiteerde zijn zaak ook
dan ook regelmatig deden, Bij Van T. waren als logement, op grond waarvan hij sterke drank
twee kamers, eentje boven en één naast de ge- aan zijn gasten kon schenken, iets wat krachtens
lagkamer. Onlangs had Jan van T. de bij hem de Drankwet van 188 1 in een bordeel nu juist
aanwezige paren gevraagd het pand weer te verboden was. De burgemeester trok daarop in
verlaten uit vrees voor een inval van de politie, de zomer van 1890 de bordeelvergunning in.61
teneinde zo ‘schandaal te voorkomen’. Even Daardoor kreeg de prostitutie in het pand van
later kwamen ze allen stiekem op aangeven van het echtpaar Van T, een klandestien karakter. In
Van T. via een zijpoort weer binnen. Eén der 1888 kreeg overigens ook ene Cornelis van N.
prostituanten had verklaard op zekere avond toestemming een bordeel te beginnen in de
toevallig(?) tegen de regen geschuild te hebben Speldenmakerssteeg. Over de exploitatie van dit
bij het huis van Jan van T. Deze was naar buiten huis is verder niets bekend.62  De gasten die nu,
gekomen en had gezegd: ‘Ik heb een ferme na de bordeelsluiting, bij de Van T’s over de
meid’, waarop hij de man mee had genomen vloer kwamen waren eigenlijk bordeelbezoe-
naar Door F., zeggende: ‘Door, daar is iemand kers, die deden alsof ze daar logeerden maar er
om je te spreken’, waarop hij de kamer verliet. uitsluitend waren om ontucht te plegen en sterke
Door vertelde dat ze wèl eerst de man had wil- drank te gebruiken, waarmee dus de wet werd
len zien. De klant betaalde de volgende dag overtreden. In het logement annex bordeel von-
f 0,50 aan Door en f 0,25 aan Van T., wat een den onder meer de hiervoor genoemde Cathari-
kwartje te weinig zou zijn geweest. Naast een
half jaar gevangenisstraf en f 25,- boete werd
Van T. ook de voogdij en het curatorschap over

\
\

eigen en vreemde kinderen kinderen gedurende
vijf jaar ontzegd.59

4.5.2 Een legaal bordeel
Kenmerkend voor de prostitutiereglementering
en zeer aanstootgevend voor onzedelijkheidsbe-

1 strijders was dat aan ondernemende lieden de
mogelijkheid werd geboden op legale wijze een
bordeel te beginnen, mits aan een aantal voor-
waarden werd voldaan. In 1887 kreeg de Goud-
se politiecommissaris in een gesloten couvert
van de burgemeester het verzoek doorgespeeld ’
tot oprichting van een bordeel, welk verzoek z
afkomstig was van Jan van T. De commissaris
veronderstelde dat zijn advies werd gevraagd in
deze zaak, dat hij de burgemeester dan ook gaf. ’
Jan van T., zo stelde hij, heeft ‘zoo  nu en dan z
een publieke vrouw in zijn huis’ die zich aan a
prostitutie overgeeft. Ook was er volgens hem YI�UW~rC.

gelegenheid tot ‘rendez-vous’. Van T. had nu Frankfurt am Main.
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na van der M., Rijntje K., Maria S. en Gerritje
R. werk.

4.5.3 Gevaarlijke sujetten en een door en door
slechte vrouw
Jan van T. kwam in 1890 met de kantonrechter
in aanraking omdat hij een logementgast, een
milicien van het 4e regiment Infanterie te Gou-
da, niet in zijn logementsregister zou hebben
ingeschreven. Van T. werd veroordeeld, het in
beslaggenomen register moest hem evenwel
worden teruggegeven.”

In november van dat jaar 1890 had Jan van
T., die toen zelf in Arnhem verbleef, weer een
‘zaak’ / Hij had nagelaten om aan de Commissa-
ris van Politie opgave te doen van het aantal
publieke vrouwen dat bij hem in dienst was, een
opmerkelijke overtreding omdat hij officieel
geen bordeel meer had. Volgens de politiecom-
missaris had hij kunnen weten ‘dat de Zaterdag
zo bepaald is als den dag waarop die aangifte
moet plaats hebben en dat op voornoemde da-
turn in het bordeel van beklaagde 2 publieke
vrouwen verblijf hielden’.64  In 1891 werd Van
T. nog eens veroordeeld wegens diefstal in sa-
menwerking met zijn neef, Jan van den B. uit

Reeuwijk. Ze hadden paardendekens gestolen,
een blauwe onderbroek en linnengoed, maar ook
zwanen, hanen, kippen en beddegoed. Hij werd
tot vier jaar veroordeeld, waarbij door de rechter
nadrukkelijk rekening werd gehouden met eer-
dere veroordelingen, van welk vonnis Van T.
overigens in beroep ging. Hun straf zaten de
neven beiden desalniettemin uit in de gevange-
nis aan de Noordsingel te Rotterdam,65  De
Goudse politiecommissaris, die maar al te be-
kend met de twee mannen was, moest niets van
hen hebben en noemde hen ‘gevaarlijke sujet-
t e n 7.66  In 1891 zat Jan van T. dus in de gevange-
nis. Magdalena van der K. vroeg toen ratie aan
voor haar man, wat werd afgewezen.65

In augustus 1892 betrapten twee agenten
Maria Catharina K.  bij het huis van vrouw Van
T. en zagen ‘dat zij in het voorhuis op een onge-
paste manier zat te vrijen met een mansper-
soon’ . Maria Catharina verklaarde echter dat ze
slechts dienstbode was bij vrouw Van T. en dat
ze f 1 ,- per week verdiende. Maria Catharina en
vrouw Van T. ontkenden evenwel dat de eerste
ontucht had willen plegen.68

(wordt vervolgd.)

l De Wilhelminastraat,  voorheen de ’ Vogelenzang’.





TIDINCE  VAN DIE GOUDE

bekleed. Een enkeling was remonstrants of luthers. Jan
Schouten stelt in een artikel over de liberaalgezinde Goud-
sche Courant het volgende: ‘Tot de invoering van het alge-
meen kiesrecht (1917) hadden de liberalen in Gouda nog
een belangrijk aandeel in het gemeentelijke bestuursbeleid’
(Jan Schouten, ‘125 jaar Goudsche Courant’, í’ïdinge 1987
(afl. 2) 18- 19). Uit ingewonnen informatie bij het Docu-
mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen te Gronin-
gen en bij de Bibliotheek der Tweede Kamer te Den Haag
en door raadpleging van het boek van Stein Rokkan en Jean
Meyriat, International guide to electoral statistics (Den
Haag, Parijs, z.j.; 235-241) is gebleken dat de eerste statis-
tieken  van gemeenteraadsverkiezingen pas beginnen vanaf
1901. Blijkens een door de auteur van dit artikel ontvangen
brief (d.d. 31 juli 1993) zijn de archieven van liberale partij-
en in Gouda verloren gegaan, althans: ze zijn niet in het
bezit van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afde-
ling Gouda (het oudste archiefstuk van deze afdeling dateert
uit . . 1988).

18. Witkamp,  Aardrijkskundig Woordenboek, 285; J.A. de Kok,
Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke
aspetten van Protestantisermg en Katholieke Herleving in
de Noordelijke Nederlanden 1.580-1880  (Assen 1964).

de verpleegden van het Catharina Gasthuis over het tijdvak
1837, 1843-  185 1  en inventarisnummer 5 1 over de periode
1851-1881.  Inventarisnummer 52 gaat over de periode
188 l-  1902,  ln  elk stamboek van verpleegden zit voorin een
klapper op naam van de patiënten met voor elke patiënt een
daa rb i j  beho rend  i n sch r i j v ingsnummer .  De  ko lommen  in  de
stamboeken bevatten de namen van de zieken, hun beroep,
geboorteplaats en -naam, de namen der ouders, hun burger-
lijke staat en de naam van een eventuele partner. Uit de
stamboeken kan bovendien worden afgelezen wat de aard
van de ziekten was, hoe lang de patiënten voor herstel
moesten blijven en tot welke geloofsrichting zij behoorden.
Andere gegevens over de opgenomen patiënten zijn op te
maken uit de weekstaten, waarin de heelmeester per week
aantekent wie in het Gasthuis is opgenomen, wat zijn of
haar beroep is en wat de aard van de ziekte is (zie de inven-
tarisnummers 53a-61f en 65). Weekstaten die door de ge-
neesheer en niet door de heelmeester zijn ondertekend
bevatten geen gegevens over geslachtszieke patiënten (in-
ventarisnummers 62 en 63).

19. Uit onderzoeken naar het stemgedrag van de kiezers in het
kiesdistrict Gouda (zo’n district is uiteraard groter dan
alleen de stad Gouda) is de procentsgewijze verdeling van
de godsdienstige gezindten in 1899 voor wat betref  het
district Gouda af te leiden (uit: J.C. Ramaer, Religie in
verband met politiek Groningen 1909, tabel 11):

Nederlands-Hervormd 69,99%
Waals/Hersteld  Luthers 0,11
Remons./Doopsgez,/Ev.-Luth. 2,l’
Chrgeref.  + gereformeerd 83
Rooms-ka tho l i ek 15,6
Oud-katholiek 02
Israëlitisch 0,72%
Andere gezindten 0,35%
Geen gezindte 1,77%

Duidelijk blijkt, dat de Hervormden in het kiesdistrict
Gouda bijna driekwart van de kiezers uitmaakten. Welis-
waar stichtte A.F. de Savomin Lohman na een conflict I
Kuyper al in 1895 een Vrij-Antirevolutionaire Partij m

25. SAHM, archief van het gemeentebestuur van Gouda, invnr
1450  ( ‘Medische  po l i t i e ’ ) .

ding aan de raad

6 %
9 %
2 %
5 %
5 %

27. Vergelijking tussen de prostitutiereglementen van 1876 en
1888. Het verschil is uiterst miniem en zeker niet princi-
pieel (inv.nrs  archief gemeentebestuur 18 en 24).
Art. 7:toevoeging in 1888: ‘die ter harer kennis worden
gebracht’
Art. 17: idem: ‘Het is den houder of de houdster van het

net
aar

pas in 1908 werd de Christelijk-Historische Unie opgericht,
die bijna uitsluitend hervormde kiezers trok.

20. Ramaer, Religie en politiek, tabel IV.
2 1. Voor de kiezersaantallen en de feitelijke bevolkingsaantal-

len over de periode 185 l-  1911 zie de gemeenteverslagen
van  Gouda  b i j  de  SAHM.

22. De synonymie Gouwenaar-bedelaar is bijvoorbeeld te v
den in: Kroniek van Gouda. 1250 jaar Goudse geschiede
in jaartallen Verzameld door G. Kooijman. (Alphen aan
den Rijn 1984) 69, en: Jan Schouten, Gouda door de eeu-
wen (Alphen aan den Rijn 1977) 156.

23. Kooijman-Tibbles, ‘Ontstaan en groei Korte Akkeren’.
Door de bouw van een nieuwe arbeiderswijk konden zeer
onooglijke en onhygiënische woningen worden gesloten en
- later - afgebroken. Zie ook de mededeling dat een aantal
woningen staande in een slop, genaamd de ‘Bloedpoort’
aan de Vogelenzang, voor bewoning ongeschikt verklaard
werd met het oog op de openbare gezondheidstoestand
(SAHM, archief Commissaris van Politie, afgekort: CvP,

26. SAHM, archief CvP,  inventaris 1.10.03, archief gemeente-
bestuur, 6; archief CvP,  inv.nr 60, 1876 - A 333, inv.nr 38
(1876), 4- 11-1876; SAHM, archief Commissie Plaatselijke
Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd.
Vergadering 3-6-1876: concept-verordening op de huizen
van ontucht en publieke vrouwen, vastgesteld ter aanbie-

bordeel verboden dat vertrek te verhinderen’ (overbodig
geworden door inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van Strafrecht).
Art. 21:
1876: boetes van f 3, tot f 25,-,  met of zonder gevangenis-
straf van 1  - 3 dagen.
1888: boete van ten hoogste f 25.- of met hechtenis van ten

Tin-
mis

69,
28 .  SAHM,  ana ly t i s ch  gemeen te raadsve r s l ag  1888  (Ver s l ag  no .

hoogste drie dagen ge&af<  Art. 22 van ‘1888’ doet de
verordening van 1876 vervallen.
Voor de tekst van de verordening van 1888 de bijlage. Zie
ook: Coby van der Wurf-Bodt, Van lichte wiven tot geval-
len vrouwen. Prostitutie in Utrecht vanaf  de late middeleeu-
wen tot het eind van de negentiende eeuw (Utrecht 1988)

19, p. 98/99); het reglement is opgenomen in het verslag
van 2 oktober 1888 (daarin weer verwijzing naar de eerdere
verordening van 23 juni 1876). Behandeling in de raad: 18
december 1888 nummer 8. Aanwezig waren: burgemeester
A.A. van Bergen IJzendoom en de leden G.A. Oudijk,  W.J.
Fortuyn Droogleever, H.G.  Hoefhamer, A.K.  van der Gar-
den, A. van Veen, J.H. van Mierop,  G. Straver, C.C.H.
Prince, H. Jager, F.G.H.  van Iterson, D.G. van Vreumingen,
J.M. Noothoven van Goor, H. IJssel de Schepper, C. Hoog-
enboom en H.W.G. Koning. Afwezig: W. Lotsy.

29. SAHM, archief CvP,  invnr 60, 1870 - A 78 CvP  en inv.nr
invnr 7 (1885); Zie voor een industrieel overzicht de ge-
meenteverslagen en de Jaarverslagen van de Kamer van
Koophandel (De jaren achter ons; Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Gouda en omstreken, 1816-1966 (Gouda
1966); W.F. Büchner beschrijft in zijn Bijdragen tot de
geneeskundige topographie en statistiek vun Gouda (Gouda

36 (1870), 30-3- 1870.
30. SAHM, archief CvP,  inv.nr 60, 1875 - A 150, CvP  en

inv.nr 37 (1875), 21 mei 1875.
31. SAHM, archief CV&  inv.nr 62, 1888 - U 207 (inv.nr  31);

SAHM, archief gemeentebestuur, notulen burgemees-
ter/B&W,  Bijlagen Kamerboeken 1888 deel 2 (inv.nr 459),

1842),  6, hoe het lage gedeelte der stad Gouda door de
behoeftigen werd bewoond. Vaak drong het water van de
IJssel tot in de woningen door, waar het soms tot een hoog-
te van 6 à 7 centimeter rees, wat uiteraard zeer slechr voor
de gezondheid was; Berthold Bakker, Harrij Bemelmans,
Gouda in bedrijfDeel  1 van de Midden-Holland in bedrijf-
reeks (Alphen aan den Rijn 1987).

24. SAHM, J. Geselschap, ‘Inventaris van het Catharina Gast-
huis’ (1966): inventarisnummer 50 bevat het stamboek van

4 mei 1888 Politie te Gouda, No. 207. De zogenoemde
‘kamerboeken’ bevatten de netnotulen van de vergaderin-
gen van de burgemeester en - vanaf 1824 - van Burge-
meester en Wethouders.

32. SAHM, archief CvP,  inv.nr  62, 1889 - U 76 (invnr 32), 22
en 23 februari 1889; H.W.J. Volmuller, Het oudste beroep
(Utrecht 1966) 36.

33. In de archieven van het Goudse Vredegerecht en de Recht-
bank van Enkele Politie, die tot 1838 fungeerden, waarna
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hun taak door het Kantongerecht werd overgenomen, zijn nummer 108, bij Claudias N. (fiche 633 Wijk K deel 13
geen zaken betreffende zedelijkbeidsovertredingen aange- film A 20, ‘Nommer van het blad’: 182).
troffen (SAHM, archief Vredegerecht, invnrs  1-6, en reper- 44. SAHM, archief CvP,  inv.nr 7 (1885), 30-8-1885.
toria  en inv.nr 3 1 (met tik politievonnissen over augustus- 45. SAHM, archief CvP,  invnr 8 (1886), 13-2-1886 en inv.nr 9
december 18 11, 1 katern; archief Politierechter (inventaris
1.11.06); 1 band (21 maart 1811 - 29 september 1838).
Voor een overzicht van de rechterlijke organisatie, zie:
H.J.M. van Dapperen, De vrederechter irt  Nederland 181I-
1838 (Rotterdam 1991). Ook de in Rotterdam gevestigde
Rechtbank van eerste aanleg (wat later de Arrondissements-
rechtbank werd) heeft zich lange tijd hier niet mee bezig
gehouden (Gemeentearchief Rotterdam, ,,Rechtbank  van
eerste aanleg. De volgende inventarisnummers zijn doorge-
keken: 1-25 (steekproefsgewijs), 26-29 en 30-33 en inven-
tarisnummer 7 uit inventaris 250 als steekproef). Als hogere
rechtelijke instantie boven de Rechtbank van eerste aanleg
fungeerde in 18 11-1838 het Hof van Assisen, waarvan het
archief in het Rijksarchief in Zuid-Holland bewaard is
gebleven. Dit archief is niet geraadpleegd, mede gezien het
feit dat het archief van het Gerechtshof, welk college in
1838 in de plaats van het Hof van Assisen kwam, niet be-
waard is gebleven.

34. Het onderzoek in het archief van het Kantongerecht strekte
zich uit over de periode 1871-1895 (Rijksarchief in Zuid-
Holland, afgekort: RAZH, Kantongerecht Gouda, inv.
3.03.25.01,  inv,nrs  123-128 -strafregisters-). Daar goede
toegangen op het archief van het Kantongerecht van Gouda
in het Rijkarchief Zuid-Holland~(RAZH) over de periode
1838-1870 ontbreken is (nog) geen onderzoek in dit archief
over deze periode verricht.
De onderzochte archivalia van de Arrondissementsrecht-
bank omvatten de periode 1838-1893 (RAZH, archief Ar-
rondissementsrechtbankRotterdam,  inv. 3.03.17.01, inv.nrs
720-727 (en 748) die de periode 1838-1893 beslaan. De
inventarisnummers 729-732 gaan over 1894-1912. Steek-
proeven in 0,a.  inventarisnummer 730 naar gegevens over
vonnissen inzake onzedelijkheid uit de tijd van nà 1893
hebben nauwelijks iets opgeleverd. Sporadisch wordt ‘kop-
pelarij’ genoemd, en dan betreft het vaak daders die niet in
Gouda woonden. Een verantwoord beeld van onzedelijk-
heid over de tijd 1894-1912 kan echter pas na grondige(r)
bestudering van de genoemde inventarisnummers worden
gegeven. In het RAZH bevindt zich ook het - niet-geraad-
pleegde - archief van het Huis van Bewaring van Gouda
over de periode 182 1 a 1886 (inventarisnummers 1-34).

35. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, inv.nr 725, nr

(1887) . \,
46* RAZH, archief Kantongerecht, inv.nr 126, 1886 nrs 36 en

37 en inv.nr 127, 1886 nr 271 (invnr 23).
47. RAZH, archief Kantongerecht, invnr 128, 1890 nr 373

(invnr 29).
48. Al vanaf 1870 maar vooral na,1  880 was er minder prostitu-

tie in publieke huizen, die ook zelf in aantal aan het afne-
men waren. Er werden zodoende minder prostituées in de
politieregisters geregistreerd. Wel was er nu een sterke
toename van de klandestiene prostitutie. Maar, zegt Stem-
vers, ‘dit gold voor de grote steden in sterkere mate dan
voor de kleinere, omdat de prostitutie in kleine plaatsen
minder kans maakte geheim te blijven’. (Stemvers, ‘Prosti-
tutie, prostituées en geneeskunde’, 3 16~3 17).

49. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, inv.nr 728 nr
3921, (inv.nr 425), rolnr 135.
Opmerkelijk was dat prostituées nauwelijks van kinderen
bevielen, dat wil zeggen dat de aantallen geboorten bij hen
opvallend laag waren. Een mogelijke verklaring is dat pas
geboren kinderen werden omgebracht, begunstigd door de
omstandigheid dat kindermoord doorgaans moeilijk te
bewijzen was (Stemvers, ‘Prostitutie, prostituées en genees-
kunde’, 3 18).

50.  SAHM, archief CvP,  invnr 13A (1891 le deel), 12-1-1891,
6-2-1891 en 14-4-1891.

51. SAHM, archief CvP,  inv.nr 13B  1-12-1891 nr 828, en:
invnr 14A ( 1892 le kwartaal), 9-2- 1892.

52. SAHM, archief CvP,  inv.nr 10 (1888), 28-8-1888 (de moe-
der van de minderjarige Jacoba Maria N. vroeg om opspo-
ring en terugzending vanhaar  dochter, hetgeen rond 6 au-
gustus 1888 was gerealiseerd, en: invnr 14C (3e kwartaal
1 X92),  1 l-  1 O- 1892 nr 79 1 (Jacoba werd zwervende in Rot-
terdam  aangetroffen en op verzoek van haar moeder naar
Gouda teruggezonden).

53, SAHM, archief CvP,  1892, inv. nr 14C,  no. 828; afschrift
504. Zie over beide ouders ook: RAZH, archief Kantonge-
recht, invnr 127, 1887 nr 124 (Martinus N.  oefent onbe-
voegd het bedtijf van muzikant uit; invnr 24) en inv.nr  127,
1888 nr 191 (Maaike Maria de J., huisvrouw van Martinus
N., musiceert zonder vergunning in de Crabethstraat; invnr
25) .

54. RAZH, archief Kantongerecht, inv.nr 128, 1895 nr 5917
7 1 ,  (inv.nr  361).

36. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, inv.nr 726, nr
7249 (inv.nr 398) en nr 7250 (inv.nr  398).

37. RAZH, archief Kantongerecht, inv. nr 125, 1879, 29-1-
1879 nr 12. Er is bewust voor gekozen om van de achtema-
men van prostituées en prostituanten slechts de eerste letter
te vermelden. Het weergeven van de volledige achternamen
kan voor sommige personen pijnlijk zijn. Lezers die om
welke reden toch willen weten om wie het ging kunnen daar
aan de hand van de bronvermelding gemakkelijk achterko-
men.

38. RAZH, archief Kantongerecht, inv.nr 125, 1880 nr 297 en
nr 298.

39. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, invnr 727, nr
3594, ‘vonnis aqua vernietigd’. Het vonnis van 26-9-1882
(inv.nr 408) was niet te vinden.

40. SAHM, archief CvP,  inv.nrs 54, 55 en 56 (indices op per-
soonsnamen), 1882, B 33; B 310; B 474; A 247 en B 480;
RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, invnr 727, nr
3784,7-  12-1882 (invnr 408). Over de cellulaire straffen en
de eenzame opsluiting zie: Nelleke Manneke, Uit oogp~ int
van policie. Zorg en repressie in Rotterdam tussen 1870 en
1 9 1 4  ( ( A r n h e m ,  A n t w e r p e n  1 9 9 3 )  1 7 - 2 1 .

nr41.  RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, invnr 727,
4105,22-3-1883  (invnr 409). Zie ook noot 1 .

42. RAZH, archief Kantongerecht, invnr  126, 1884 nrs 94 en
290.

43, RAZH, archief Kantongerecht+ invnr  126, 1885 nrs 89,
362, 363 en 488. Uit het bevolkingsregister van Gouda
blijkt dat Maria S. (ook) heeft gewoond in de Kuiperstraat

(invnr 37). Later dreef de echtgenoot van Maria M. overi-
gens in Delft een bierhuis met ‘kelnerinnen’, waar de com-
missaris hem en zijn vrouw zeer nauwlettend in de gaten
hield. De Goudse politiecommissaris deelde zijn Delftse
collega op diens verzoek mee dat de vrouw, Maria M.,
ervan was verdacht een bordeel te houden. Zij was naar
Scheveningen verhuisd doordat streng politietoezicht voor
haar huis werd uitgeoefend (SHM, archief CvP,  1897,
inv.nr 1897 (Pol 9). Ook inv.nr 129 (over 1898-  1900) door-
gekeken. Niets van belang gevonden. Probleem is wel dat
het slecht te lezen is en dat na 1900 de omschrijving der
overtredingen zeer summier is, zodat de aard van de over-
tredingen nauwelijks te achterhalen is.

55. RAZH, Burgerlijke Stand van Rotterdam, Stein en Moor-
drecht. Magdalena werd nog zeven keer moeder (van Arie,
geb. 1 l-5-  1877, Leende&  geb. 30-6- 1883, Willemina, geb.
12-8-1884, Willem, geb 5-11-1885, Sijt(g?)je,  geb. 25-3-
1888, overl. 11-4-1888, Adrianus, geb. 17-5-1889, overl,
14-6-1889 en Sijtje Magdalena, geb. 12-8-1890, overl. 5-9-
1890).

56.  SAHM, archief CvP,  indices op namen, invnrs  54 t/m  59.~
57. RAZH, archief Kantongerecht, invnr 125, 1880, nrs 174,

199 en 295.
58. In 1894 werd nummer K 253 van de Peperstraat niet meer

in het Adresboek vermeld (SAHM, adresboeken Gouda,
1882 t/m  1889, 1890-1891,1893-1898).

59. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, invnr 7 2 7 , nr

1 l-  1887) en U 413 (invnr 3 1); SAHM, archief gemeente-

4633, 13-11-1883 (inv.nr 410).
6 0 . SAHM, archief CvP,  inv.nr 62, 1887 - U 4 0 0 (inv.nr 30, 2-
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bestuur, notulen burgemeester/B&W,  Kamerboeken en
bijlagen, 1887, inv.nrs 191 en 456 en 457. Besluit burge- BOE SPREKING
meester van 9 november 1887 nr 596B. Geheel helder was
de aanvraag niet, want deze leek gedaan te zijn door A. van
R., die in de Komijnstraat 52 woonde, waar Jan van T. eerst
had gewoond. Hoe dan ook, met toestemming van burge-
meester Van Bergen IJzendoom kende Gouda nu een of%
cieel erkend bordeel in de Peperstraat.

61. SAHM, archief CvP,  invnr 14B,  30-8-1892 nr 64f. Hier
wordt gemeld dat kort na het aantreden van Van Garderen
als Commissaris van Politie de burgemeester de vergunning
tot het houden van een bordeel heeft ingetrokken. W.N. van
Garderen werd bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1890 num-
mer  23  to t  commissar i s  benoemd.
Door de Drankwet van 188  1  werden er minder vergunnin-
gen voor de verkoop van sterke drank afgegeven. Daarom
ontstonden er nu meer bierhuizen met vrouwelijke bedie-
ning, onder welk mom de kelnerinnen vaak prostitutie be-,” <-  . . , . . .dreven (btemvers, -tJrostttutte,  proitttuees  en geneeskunoe’,
317).

62. SAHM, archief CvP,  inv.nr 62, 1888 - U 538 en invnr 32,
28 november 1888. Ook uit het bevolkingsregister blijkt dat
in 1887  de oakhuisknecht Comelis van N. in . - * *

VERBOÌGEN SCHATTEN UÌT GOUDSE
SCHUILKERKEN \

schilderde tafereel. In Bernardus van Clairvaux

In het Catharinagasthuis‘hangt  een groot schil-
derij, dat de bekering laat zien van Willem van
Aquitanië door Bernardus van Clairvaux.  Op het
eerste gezicht heeft het onderwerp weinig van
doen met Gouda en men kan zich zelfs afvragen
waarom het doek een zo prominente plaats heeft
gekregen in het stedelijk museum. Toch vertelt
keen  ander  stuk uit de collectie van het museum
zoveel over de Goudse geschiedenis als juist dit
in 1641 door Wouter Pietersz Crabeth 11 ge-

de Speidenma-
111filmA7f71kerssteeg 53  woonde (fiche 633 Wijk K dee- __ ______ _ _ --,_

Probleem is telkens met het bevolkingsregister dat er in
‘verdachte’ panden wel namen van vrouwen voorkomen
maar dat het onmogelijk vast te stellen is of deze zich nu
wel of niet aan prostitutie overgaven. Voorbeeld: ‘Nommer
van het blad’: 182. Johanna van der P in de Vogelenzang,
opgegeven werd: 704612 en X/13/1.  Die laatste verwijzing
gecheckt, haar wel gevonden maar op grond alleen hiervan

’ * . ’was niet vast te stellen of ze nu wel of niet t
was,

63. RAZH, ychief Kantongerecht, inv.nr  126I, 1890 m 157

herkent de nauwkeurige beschouwer namelijk al
snel de Goudse pastoor Petrus Purmerent, ge-
kleed in een kazuifel dat nog immer  in het bezit
is van de Oudkatholieke parochie, van St.-Jan
Baptist. Aandachtige getuigen van het gebeuren
blijken twee andere Goudse geestelijken te zijn,
te weten Purmerents trouwe assistent Adriaen
Bogaert en hun rivaal en plaaggeest Willem de
Swaen. Achter het trio staan enkele vrouwen die

een belangrijke rol bij-de  organisatie van heime-

(invnr 28).
64. RAZH, archief Kantongerecht, inv.nr  127, 1890 nr 157

(invnr 28) en invnr 128, 1890 nr 374 (inv.nr  29).
65. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, inv.nr 728, nr

4124, rolnr 310, 12-5-1891 (inv.nr  425).
66. SAHM, archief CvP,  inv.nr  13A (1891 le deel), 31-1-1891.
67. CvP-Archief, inv.nrs  58 en 59: = t/m  1916, vdK vraagt

gratie voor haar man; afgewezen, zo bericht de officier van
Justitie te R’dam op 1-12-1891. 811.

68. SAHM, archief CvP,  inv.nr 14C,  30-8-1892 nrs 633 en 64 1.

alle kenmerken dragen van zogeheten ‘klopjes’.
Dit waren ongehuwde vrouwen die een geeste-
lijk leven wilden leiden zonder zich bij een
religieuze orde aan te sluiten, maar onder, lei-
ding van een priester. Ten tijde van de Repu-
bliek, toen de openbare uitoefening van de
rooms-katholie’ke godsdienst bij wet verboden
was, speelden dergelijke ‘geestelijke dochters’

lijke mis<eÏingen  en bij het verbergen en on-
dersteunen van de priesters.

Een goed begrip van het schilderij is alleen
mogelijk wanneer de toeschouwer geheel op de
hoogte is van de kerkelijke omstandigheden in
de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hij zal
dan begrijpen dat noch het thema, noch het

op toeval berusttenDe  kunsthistoricus Xander

verdedigde over de kunst in de Goudse kathohe-
ke schuil.kerken  en het betreffende schilderij in

tijdstip waârop het schilderij werd vervaardigd,

van Eek, die op 19 septemberjl. een proèfschrift

zijn volle kleurenpracht op de omslag van zijn
boek heeft afgebeeld, toont op overtuigende
wijzer aan dat het door de Reformatie in het
nauw gedreven katholicisme zich niet alleen in
woord en geschrift, maar ook via het schilder-
doek en andere kunstuitingen te weer stelde
tegen de ,aanvallen  van het protestantisme. De
meeste altaarstukken, kelken, cibories, mon-
stransen en andere kostbaarheden uit de Goudse
schuilkerken werden vervaardigd in de rumoeri-
ge jaren vóór 1655, toen de v&-volging  van de
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