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Prostitutie in Gouda in het vierde kwart van de 19e eeuw
Jan H, Kompagnie
(vervolg van vorige nummer)
4.5.4 Elisabeth zwijgt schaamswege
In mei en juni 189 1 had de politie reeds over het
verkapte en illegale bordeel van Van T. rapporten opgemaakt, welke door haar vooralsnog
waren achtergehouden,69
De politie bleef echter
loeren op nog duidelijker bewijzen die moesten
aantonen dat het logementhouderspaar wel
degelijk een bordeel hield. In juni 1892 werd
vrouw Van T. alias Magdalena van der K. vervolgd. Zij werd ervan beschuldigd gelegenheid
tot het plegen van ontucht te hebben gegeven.
Het kwam voor de Arrondissementsrechtbank in
Rotterdam echter niet tot een veroordeling,
hoewel het bewijs volgens de politiecommissaris door verschillende getuigen overtuigend was
geleverd en de Officier van Justitie negen maanden gevangenisstraf had geëist. Volgens de
politiecommissaris dacht Van der K., volgens
hem ‘eene door en door slechte vrouw’, dat ze
kon doen en laten wat zij wilde. Op 20 oktober
1892 maakte hij weer een proces-verbaal op dat
hij aan het Kantongerecht opzond en waarin hij
op strenge vervolging aandrong van vrouw Van
T.70
Uit dat door de Commissaris van Politie
opgemaakte proces-verbaal kan nog eens een
indruk worden verkregen hoe het er in zo’n
verkapt bordeel als dat van het echtpaar Van T.
aan toeging. Daarom hier enige uitweiding over
deze zaak. Evert van D. en Alphonsus L. waren
beiden ‘koloniaal’, dat wil zeggen dat ze gelegerd waren in het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk in afwachting van hun vertrek als militair naar Nederlands-Indië. Ze hadden verlof en
logeerden in het logement van Van T. aan de
Peperstraat. Op 20 oktober om 16.00 uur moest
Van D. weer terug naar Harderwijk. Hij had
alleen een probleem: zijn nieuwe korte militaire
jas was in de nacht van 19 op 20 oktober uit het
logement van Van T. gestolen en dat veraangenaamde bepaald niet zijn terugkeer naar de
kazerne, reden waarom hij naar de politie ging
om zijn beklag te doen. De politiefunctionarissen namen vervolgens elke potentiële verdachte
een verhoor af. De 20-jarige Van D. gaf toe dat
hij al negen nachten achtereen bij Cornelia van
der H. had geslapen, terwijl zijn maat Alphon-
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sus L, dat had gedaan bij de dochter van vrouw
Van ‘I’., de 19-jarige, dus minderjarige Maria,
ook Marie genoemd. Maar volgens Maria had
haar moeder echt niet geweten dat zij ‘s nachts
bij Alphonsus L. had vertoefd. Dat ‘slapen’ was
overigens niet voor niets geweest. De mannen
moesten voor het logies en het ‘gebruiken van
de vrouwen’, zoals zij het zelf uitdrukten, één
gulden per persoon per nacht betalen. Vrouw
Van T., 39 jaar en echtgenote van de op dat
moment gedetineerde Jan van T., kreeg een deel
van het geld, maar toch ontkende ze tegenover
de politie resoluut dat ze ‘het’ wist van haar
dochter Marie met de soldaat Alphonsus L. Ze
liegt, zeiden daarop Van D. en L., want als we
in bed lagen kwam ze weleens de lamp weghalen die de kamer verlichtte. Over de vermoedelijke jassendief meldde Magdalena nog dat er de
vorige avond rond 10.00 uur een vreemd heerschap was geweest bij een ander meisje, Elisabeth W., die 26 jaar oud was en twee kinderen
had en voor het bedrijven van prostitutie bij Van
T. was gaan wonen. Dus werd ook Elisabeth
verhoord, die verklaarde dat die vreemde vent
‘niet klaar’ kon komen en haar zulke vuile dingen voorstelde dat ze die ‘schaamswege’ niet
durfde te noemen. Van het ontvangen geld
moest zij telkens de helft aan vrouw Van T.
geven. .Nog ‘drie andere getuigen werden verhoord, een eer die aan ‘Doove Freek’, die op de
beruchte avond ih de gelagkamer zat, voorbij
ging.
Vrouw Van T. werd nu verdacht van zowel
het oprichten van een bordeel zonder toestemming van de plaatselijke autoriteiten als van
koppelarij van haar minderjarige dochter. Dat
laatste was verboden bij artikel 250 le lid van
het Wetboek van Strafrecht. Naast het opmaken
van dit proces-verbaal schreef de politiecommissaris ook nog een brief aan de commandant
van het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk,
waarin hij weergaf wat de twee kolonialen bij
Van T., een ‘slaapstede van het minste allooi’,
was overkomen. Beide soldaten zouden in Harderwijk door een ‘agent’ naar Gouda zijn gelokt, wellicht zou die agent in Harderwijk door
de twee soldaten kunnen worden aangewezen.
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De rechtbank van Rotterdam beval vervolgens
de aanhouding van Magdalena van der K. De
Goudsche Courant kopte op 26 oktober 1892 op
de voorpagina: ‘Gisteren werd gevankelijk naar
Rotterdam overgebracht de beruchte slaapstedehoudster vrouw van T. De Arrondissementsrechtbank verleende tegen haar rechtsingang
met bevel van gevangenneming wegens koppelarij door de moeder ten opzichte harer minderjarige dochter’.71
Voor het aspect van het illegaal oprichten
van een huis van ontucht stond Magdalena van
der K. in november 1892 voor de kantonrechter.
Formeel luidde de aanklacht dat zij half oktober
1892 aan een bij haar inwonende prostituée,
Cornelia van der H., gelegenheid zou hebben
gegeven zich met de soldaat Evert van D. in een
kamer af te zonderen om tegen betaling van
geld met hem ‘vleeschelijke gemeenschap te
oefenen’, Vrouw Van T. werd hiervoor veroordeeld tot een boete van 25 gulden.72 Het andere
deel van de aanklacht luidde ‘koppelarij’ van
haar eigen dochter. Nog steeds ging het om de
twee Harderwijkse kolonialen die in het logement aan de Peperstraat hadden geslapen en van
wie er één op 20 oktober zijn militaire jasje was
ontstolen. Magdalena van der K. zou, zo werd
haar verweten, hebben aangezet tot ontucht van
haar dochter met Alphonsus L. Deze sliep met
goedvinden van moeder Magdalena bij Maria in
een kamertje dat het ‘kantoortje’ heette. Volgens de rechters was wettig en overtuigend
bewezen dat de moeder het plegen van ontucht
door dochter Maria met de koloniaal-soldaat
Alphonsus L. had bevorderd, Haar werd een
straf van drie maanden gevangenisstraf opgelegd met aftrek van voorarrest, welk voorarrest
(vermoedelijk) al op 25 oktober 1892 was ingegaan.73
4.5.5 Met zijn oor tegen het raam, om half&%
‘s nachts
Een klein half jaar later, in april 1893, stond
Magdalena van der K. opnieuw voor haar (kanton)rechters.
Nu werd haar verweten als logementhoudster geen aantekening te hebben gehouden van de personen die bij haar nachtverblijf kregen. Ook zou zij opnieuw getracht hebben illegaal een bordeel te hebben willen oprichten. Daar de eerste overtreding bewezen
werd geacht was ook het tweede deel der aanklacht, het illegaal oprichten van een bordeel,
aangetoond en werd Magdalena o nieuw tot het
betalen van boetes veroordeeld.7 2
Maar Magdalena volhardde in wat de rechter
en de samenleving zag als een kwaad. In mei
1893 werd ze opnieuw voor precies dezelfde
overtredingen vervolgd. Opmerkelijk was wel
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dat er nu vrijspraak volgde. Nu had de Goudse
smid Jan J. bij haar gelogeerd, zonder dat zij
zijn naam in het register had aangetekend. En
Jan J. had gelegenheid van haar gekregen om
die nacht vleselijke gemeenschap te hebben met
Femmigien H. Om half één ‘s nachts was agent
Dirk van Genderen in de buurt van het logement
waar hij licht had zien branden in een voorkamertje. Vervolgens ging hij aan het raam luisteren ‘en uit de opgevangen gesprekken heeft [hij]
bemerkt dat eene vrouw zich met een man aan
ontucht overgaf’. Van Genderen keerde in de
vroege morgen terug, hij opende de deur, begaf
zich naar binnen en zag in dat kamertje een man
en een vrouw in een bedstede liggen. ‘Aan
hunne ligging te oordeelen en de gebaren die de
man maakte [waren zij] klaarblijkelijk in vleeschelijke gemeenschap’. Magdalena bevestigde
toen ten overstaan van de agent dat Jan J. bij
haar nachtverblijf had gehad maar dat zij hem
goed kende en hem daarom niet ingeschreven
had, zoals ze dat vaker deed met haar bekende
personen. Ook andere getuigen werden verhoord en een verklaring van de burgemeester
werd voorgelezen waarin stond dat Magdalena
van der K. geen toestemming had een huis van
ontucht op te richten, maar toch was de rechter
nu niet van haar schuld overtuigd, want ‘door
die bewijsmiddelen geenszins is bewezen dat de
beklaagde werkelijk zich een huis heeft opgericht’. Uit dit op zichzelf staande geval, zo vond
de rechter, kon de bestemming van het logement
als huis van ontucht niet worden afgeleid. Derhalve volgde wat dit punt betrof vrijspraak. En
aangezien Van Genderen om vijf uur ‘s ochtends constateerde dat Jan J. nog niet was ingeschreven was hiermee niet aangetoond dat Magdalena dat niet alsnog had willen doen, aldus de
rechter, die haar ook op dit punt en wellicht tot
haar eigen verbazing, vrijsprak.75
In 1894 was Magdalena blijkens het bevolkingsregister naar Rotterdam vertrokken, waar
zij woonde aan de Slaakkade Oude gang nummer 5. Jan van T. wilde dat zij bij hem in Gouda
terugkwam. Ze weigerde, welke weigering zij
aan de politiecommissaris van Rotterdam meedeelde nadat ze ‘des gevraagd heeft te kennen
gegeven dat haar man haar hier heeft laten zitten
en zij niet bereid is zich ten Uwent bij hem te
vervoegen’, zoals de politiecommissaris aan zijn
Goudse collega meldde.76
4.5.6 Het pand in de Peperstraat
Uit het bevolkingsregister is enigszins op te
maken wie er in de jaren 1880- 1890 in het pand
Peperstraat K 253/K 256 woonden. Naast Jan
van T. en Magdalena van der K., die er vanaf
1887 huisden, waren dat nog eens negen vrou-
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wen, waarvan Rijntje K., Elisabeth W. (zij was
in Ommerschans geboren) en Judith van S.
zeker prostituées waren. Daarnaast werd nog
een zestal vrouwen genoemd, van wie er wellicht vier of vijf eveneens in ‘het leven’ zaten.
Bewijs hiervan is echter niet aangetroffen, omdat onder hen ook echte logementsgasten hebben kunnen zitten. Daarnaast werden er ook
zo’n vijfentwintig mannelijke personen genoemd.
Over de periode 1889-1900 werden in het
bevolkingsregister zo’n dertig bewoners vermeld die in het pand Peperstraat K 256/K 253
hadden gelogeerd, onder wie neef Jan van den
B., compaan in het kwaad van Jan van T. Van
de vrouwen die in deze periode werden genoemd waren Dirkje G., Catharina Francina L.,
Catharina Maria van D. en Maria Catharina K.
zeker prostituées, Van de drie andere vrouwen
is dit niet met zekerheid te zeggen.77 Toevallig
is bekend hoe die Dirkje G, bij Van T. binnenkwam. In 1890 werd Dirkje, die net een bevalling achter de rug had, midden in de nacht mèt
haar kind door de nachtwaker Van den Berg ‘op
den open bovenweg op de Gouwe’ aangetroffen. Ze was met de nachtboot uit Amsterdam
gekomen. Van den Berg en een collega brachten
haar op haar uitdrukkelijke verzoek naar het
logement van Jan van T. waar ze, na geklopt te
hebben, werd binnengelaten. Dirkje had al eerder in dat logement vertoefd, ze was dus op
bekend terrein.78
Resumerend kan worden gesteld dat er niet
echt veel gevallen van prostitutie en onzedelijkheidsbevordering door de verschillende hier
besproken rechtbanken behandeld zijn. Door het
Kantongerecht werden in de periode 187 1- 1895
ongeveer twintig zaken behandeld. De Arrondissementsrechtbank hield zich bezig met zes
gevallen, wat het totaal aan rechtszaken op zo’n
zesentwintig brengt. En al deze zaken speelden
zich af in de relatief korte periode 1879-1895.

5. Verpreutsing en verheffing
5.1 Georganiseerd verzet tegeiz de prostitutie
Na 1880 namen de kracht en activiteiten toe van
verschillende verenigingen die de onzedelijkheid bestreden. De ‘Nederlandsche Vereeniging
tegen de Prostitutie’ (NVP) met name liet niet
na de Minister van Binnenlandse Zaken te wijzen op een aantal gemeenten waarin prostitutiereglementeringen bestonden die het mogelijk
maakten dat de burgemeester ambtshalve een
vrouw als prostituée in het politieregister liet
registreren, iets waartegen de NVP om verschillende redenen sterk ageerde. Als gevolg van de

acties van de NVP werd door de gemeenteraad
van Harderwijk in 1892 de bordeelreglementering buitenspel geplaatst. Ook het gemeentebestuur van Gouda werd benaderd door de NVP.
Pierson en O.Q. van Swinderen, voorzitter en
secretaris van deze vereniging, schreven eind
maart 1892 een ‘adres’ waarin zij de gemeenteraad benaderden ‘met het nederig verzoek om in
gelijken zin als door den Raad der gemeente
Harderwijk is geschied te willen besluiten’,79
De ‘bewerking’ door de NVP van de (liberale)
Minister van Binnenlandse Zaken, J.P.R. Tak
van Poortvliet, was in zoverre succesvol dat
vervolgens ook een andere brief bij de gemeenteraad van Gouda binnenkwam. Deze brief,
gedateerd 21 mei 1892, was afkomstig van de
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland die
meedeelde dat de Minister van Binnenlandse
Zaken hem had gevraagd de raad uit te nodigen
tot intrekking of wijziging van de artikelen 4,7,
12 en 13 van de prostitutieverordening, teneinde
een voordracht tot vernietiging daarvan op
gelijke gronden als waarop bij Koninklijk Besluit van 26 september 1889 bepalingen der
prostitutieverordening van Groningen waren
vernietigd, te voorkomen. De Goudse burgemeester had daarop advies ingewonnen bij de
Commissie voor de (Straf)verordeningen, welke
commissie gehele intrekking onwenselijk had
genoemd. Wijziging van de verordening zou
eventueel mogelijk zijn mits de minister aangaf
wàt hij precies gewijzigd zou willen zien. Maar,
werd eraan toegevoegd, ‘de Commissie is van
oordeel, dat als deze bepalingen moesten worden ingetrokken, een krachtig middel tot bestrijding der syphilis zou komen te vervallen’, Bij
Binnenlandse Zaken moest nu maar geÏiiinformeerd worden in welk opzicht de artikelen
veranderd zouden moeten worden, zo opperde
de commissie. Met dit voorstel stemde de gemeenteraad in,s’
5.2 Bordelen in Gouda? ‘Ik meen dut dit niet
het geval is’
In oktober 1892 kwam de gemeenteraad terug
op de prostitutieverordening. Bij de raad was
een rapport binnengekomen van de Commissie
voor de Strafverordeningen waarvan burgemeester Van Bergen IJzendoorn voorzitter was.
Dat rapport was gedateerd op 17 oktober 1892.
Gebleken was dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bezwaren tegen de betreffende
artikelen had omdat die alle, met uitzondering
van artikel 4, die de ambtshalve inschrijving en
de ondertekening door de vrouw betrof, betrekking hadden op de verplichte keuring der publieke vrouwen en de verplichte ziekenhuisopname wanneer besmetting was geconstateerd.
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Hoewel bekend was dat de voorschriften destijds waren opgenomen om venerische besmetting te voorkomen was de regering nu van mening, aldus de commissie, dat deze artikelen de
persoonlijke vrijheid beperkten en derhalve in
strijd met de wet waren. Mocht de raad de artikelen niet zelf wijzigen of doen vervallen dan
zou het ministerie dat doen. De commissie stond
nu op het standpunt dat tegen afschaffing van
het eerste lid van artikel 4 geen bezwaar bestond, wel tegen die van de andere artikelen of
gedeeltes daarvan Maar toch wilde de commissie zich niet tegen de wil van de minister verzetten en daarom stelde ze voor de gewraakte
voorschriften maar in te trekken en de redactie
van artikel 13 enigszins te wijzigen, zodat de
strekking ervan in overeenstemming met de
wens van de minister zou komen.*’
In diezelfde maand oktober werd de antionzedelijkheidsbeweging, voorzover die in
Gouda al aanwezig was, versterkt met de beëdiging van het eerste antirevolutionaire raadslid,
Dit was bakker H.M. Dercksen, die lid was van
de Gereformeerde Kerk B en van die kerk tevens organist was. Reeds in de eerste raadsvergadering die hij bijwoonde, ageerde hij tegen
het beschikbaar stellen van geld ten behoeve
van een muziektent. ‘Als er wat minder volksconcerten waren, zou de politie ook wat minder
te doen hebben’, aldus Dercksen.*”
Op 22 november 1892 kwam het dwingende
verzoek tot vernietiging of wijziging der prostitutie-artikelen van Binnenlandse Zaken opnieuw
in de gemeenteraad aan de orde. De eerste spreker, Noothoven van Goor, uitte zijn verbazing
over het voorstel, dat, zo vermoedde hij, de
commissie ‘contre coeur’ had ingediend en
waarvan hij hoopte dat het niet zou worden
aangenomen. Hij achtte de vrees voor vemietiging ervan door de minister een onvoldoende
motief om de intrekking te bepleiten, immers:
de bepalingen waren hoogst nuttig en wenselijk.
Het raadslid Dercksen kreeg vervolgens het
woord. Hij refereerde aan het eerder ingekomen
adres van, zoals hij zei, de Middernachtzending
(bedoeld werd het adres van de NVP). Hijzelf
was tegen reglementering der prostitutie, daar
de raad anders medeverantwoordelijk was voor
het bedrijven van ontucht. Zo kreeg de prostituant een schijngeruststelling om ongestraft te
kunnen zondigen. En hij hield de raadsleden die
reglementering steunden, dan ook voor dat zij
daarmee een zware verantwoordelijkheid op
zich namen. Van Iterson daarentegen, een geneeskundige, was zelf lid van de Commissie van
de Strafverordeningen, maar afwezig toen de
Commissie haar voorstel formuleerde, een
voorstel waar hij zonder meer tegen was.
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instellen van een bordeelverbod werden bo
soms omgebouwd tot bijv. sigarenwinkels M
klandestien prostitutie werd bedreven.
S. Altink, ‘Huizen van illusies’ (Utrecht, l!

Vervolgens antwoordde voorzitter-bur
meester Van Bergen IJzendoom en dee
Dercksen mee dat het adres van de Midc
nachtzending (ook hij noemde niet de NVP)
visie’ was voorgelegd aan de raad. De raad
den hadden daarop desgewenst zelf actie m
ten ondernemen. De burgemeester pleitte
voor dat de raad zich maar bij de wens van E
nenlandse Zaken zou neerleggen omdat anc
de minister zelf de bepalingen zou vernietig
Dercksen reageerde nu met te zeggen dat
overheid regeert bij de gratie Gods. En (
heeft gezegd: ‘gij zult geen overspel doc
waaronder kennelijk ook prostitutie en prost
tiebezoek viel. Hij drong er dan ook op aan
de raad het voorbeeld van de gemeenteraad
Harderwijk zou volgen. Ook speelde volg
hem mee dat de dokter niet altijd werkelijk 1
constateren of iemand nu wel of niet bes
was. Nu had Dercksen ook zelf onderzocht o
bordelen in Gouda waren en hij concludee
opgelucht: ‘ik meen dat dit niet het geval
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doch tevens dat als de vrouw uit dat huis op de
Peperstraat vrijgesproken was zij dat als publiek
huis zou openen’. Met die vrouw werd vrouw
Van T. oftewel Magdalena van der K. bedoeld,
die, zoals reeds behandeld, vervolgd was geworden wegens het illegaal oprichten van een huis
van ontucht en het bedrijven van koppelarij.
Nee, de enige goede maatregel zou volgens
Dercksen zijn alle openbare huizen te verbieden.
Maar Dercksen was een roepende in de
(liberale) Goudse woestijn. Noothoven van
Goor zei nog eens voor reglementering te zijn
en baseerde zich daarbij op de mening van een
autoriteit als professor A.P. Fokker, een groot
pleitbezorger van prostitutieverordeningen. En
ook het ‘medisch lid’ van de raad, Van Iterson
was tegen het voorstel tot wijziging van de
verordening. Hij daagde de minister uit dan zelf
maar de bepalingen te vernietigen. Dercksen
daarentegen ergerde zich eraan dat het gemeentebestuur zo maar ‘losweg reglementering voorschrijft’ en citeerde vervolgens zeer uitvoerig
uit de brochure van dr S.R. Hermanides, getiteld: Reglementeering
der Prostitutie, hygienisch gerechtvaardigd?, welke arts in dit geschrift de vele tegenstrijdigheden in de houding
van mensen en overheden ten opzichte van de
reglementering beschreef. Dercksen: ‘Ik begrijp
mij niet hoe een gemeentebestuur uit een oogpunt van zedelijkheid de openbare huizen kan
dulden’.
Toen het voorstel van de Commissie voor de
Strafverordeningen in stemming werd gebracht
bleken alleen Prince, Fortuyn Drooglever en
voorzitter Van Bergen IJzendoorn er voor te
zijn. Alle drie waren lid van genoemde commissie en verantwoordelijk voor het voorstel, dus
zou tegen sternmen ook onlogisch zijn geweest.
Tégen stemden wel de elf andere aanwezige
raadsleden En Dercksen? Die hield zich buiten
de stemming. En dus was het voorstel om de
wensen van de minister te honoreren, verworpen met elf tegen drie stemmen.83 Vervolgens
was het ministerie van Binnenlandse Zaken
weer aan zet.
5.3 De reglementering buitenspel
De zoëven beschreven raadsvergadering vond
plaats op 22 november 1892. Op het ministerie
van Binnenlandse Zaken zat men ondertussen
niet stil. Het stond onder druk van de NVP die
aan de Koningin-regentes een schrijven had
gericht over de bestaande verordeningen, die,
net als die van Groningen destijds, volgens haar
in strijd met de wet waren. Binnenlandse Zaken
had als vervolg op het Groningen-precedent en
na aandringen van de NVP ‘eenige gemeenten’
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uitgenodigd hun verordeningen aan te passen.
Ook Gouda behoorde tot die gemeenten, maar
deze weigerde dus hieraan te voldoen. Op 14
december 1892 reeds droeg Binnenlandse Zaken de gewraakte artikelen ter vernietiging voor.
En bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1893
nummer 12 werd de vernietiging van het eerste
lid van artikel 4, het derde lid van artikel 7, het
derde en vierde lid van artikel 12 en het eerste
lid van artikel 13 van de verordening van 18
december 1888 van kracht. Bezwaar was vooral
weer die ambtshalve inschrijving door de burgemeester èn de verplichte ondertekening ervan
door de betreffende vrouw, die daartoe werd
gedwongen, ook wanneer zij zichzelf niet als
prostituée beschouwde of dat ook gewoon niet
was, Die ambtshalve inschrijving, op advies van
de Commissaris van Politie, was in strijd met
artikel 135 van de Gemeentewet, zo luidden de
bedenkingen van Binnenlandse Zaken. Daardoor kon immers een vrouw tegen haar zin als
publieke vrouw worden geregistreerd en zo ook
verplicht medisch worden onderzocht en, in
geval van ziekte, een gedwongen opname ondergaan tot het moment van haar beter-verklaring. Ze werd dan dus van haar vrijheid beroofd
zonder dat hier een gerechtelijk onderzoek of
rechterlijk bevel aan ten grondslag lag. En het
aanhouden of in hechtenis nemen zonder een
rechterlijk bevel was weer in strijd met artikel
157 van de Grondwet, aldus de Minister van
Binnenlandse Zaken in zijn voordracht tot vernietiging. Ook de Raad van State steunde het
voorstel tot vernietiging. Hiermee was de angel
uit de Goudse prostitutieverordening gehaald,
was zij geheel krachteloos gemaakt, immers,
geen vrouw was meer verplicht zich te laten
keuren of zich bij ziektebevinding op te laten
nemen.84
Het Goudse gemeentebestuur reageerde
lange tijd in het geheel niet op het ingrijpen
door de centrale overheid. Er werd wel keurig
een aantekening gemaakt van het feit dat het
Koninklijk Besluit was binnengekomen en dat
het in handen was gesteld van de Commissie
voor de Strafverordeningen, maar - en dat was
in oktober 1893 - het stadsbestuur maakte zich
alleen maar druk om wijziging van artikel 2,
waarbij nu ook het ‘houden’ van een bordeel
werd verboden, wat een kleine aanvulling was
op de verordening van 1888. Dercksen verklaarde bij een bespreking in de raad nog weer eens
tegen prostitutie te zijn, citeerde ter accentuering van zijn standpunt nu uitvoerig de arts J.L.
Chanfleury van IJsselstein die een boek tegen
prostitutiereglementering had geschreven, maar
de burgemeester kapte hem af en zei dat het
reglement zelf niet in het geding was, dat het
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In 1889 ondertekenden 37 vrouwen

uit Gouda een petitie tégen de bordeelprostitutie
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alleen maar ging om een kleine toevoeging
teneinde een lacune in de bestaande verordening
te vullen, van welke lacune een exploitant misbruik had trachten te maken. Maar Dercksen
was hoe dan ook tegen een dergelijke aanvulling
en verscherping van het bordeelreglement dat
hij zonder meer al verfoeide, immers, zo herhaalde hij, er staat geschreven: ‘Gij zult geen
overspel doen’,
Het voorstel tot wijziging van artikel 2 werd
met twaalf stemmen vóór aangenomen. Een
opmerkelijke actie, daar immers het reglement
niet officieel maar wel officieus krachteloos was
geworden door het ingrijpen van Binnenlandse
Zaken. Maar geen woord in 1893 over die bemoeienis van het ministerie, geen voorstel ook
voor een ontwerp van een nieuwe of een aangepaste prostitutieverordening, ook geen protest
richting minister, men liet het er gewoon bij
zitten, zodat als opheffing van het Goudse prostitutiereglement 23 januari 1893 is gaan gelden.” Wel werd al wel op 20 februari 1893 de
Commissaris van Politie op de hoogte gesteld
van de gedeeltelijke vernietiging van de prostitutieverordening, zonder commentaar, ook
zonder nadere instructie.86
5.4 Beschaving van het ‘grauw’
In 1885 en 1889 werden er door vooral de inspanning van de ‘Nederlandsche Vereeniging
ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn’
(NVVZB) grote handtekeningenacties gehouden
die de centrale overheid moesten aanzetten tot
bestrijding van de prostitutie. Uiteraard stond de
NVP sympathiek tegenover deze activiteiten.
Ook 75 Goudse vrouwen steunden in 1885 en
36 in 1889 met hun handtekening deze acties.87
Opvallend is dat er rond 1890 behalve tegen
prostitutiereglementering ook een beweging
ontstond tegen een door velen als immoreel
ervaren bedrijf als de kermis, een ontwikkeling
die ook in vele andere steden viel waar te nemen. Bij het gemeentebestuur in Gouda kwam
het ene na het andere verzoekschrift binnen met
de smeekbede de kermis te verbieden, waar
volgens de indieners veel geld werd verbrast en
de zedelijkheid zwaar werd geschonden. Aanbieders waren onder meer de Hervormde gemeente, met als ondertekenaars J.W. Berkelbach
van der Sprenkel en H.C.N. van Amerom, Ook
de kerkeraden der Gereformeerde kerken in
Gouda waren tegen de kermis, ‘bovenal om de
verwoesting die zij aanricht op zedelijk en godsdienstig gebied’. En de antirevolutionaire kiesvereniging ‘Vreest God, eert den Koning’
noemde de kermis een ‘offerfeest van goede
zeden’, waarbij godslastering en ontheiliging
centraal stonden. Bovendien, en hier kwam een
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commercieel aspect om de hoek kijken, veel
geld ging zo naar vreemdelingen van buiten de
stad (de kermisexploitanten), terwijl de eigen
middenstand hier ter stede al een ‘harden dobber’ had om zich staande te houden. En ook de
vereniging ‘Heil des Volks’ en de Geheelonthoudersvereniging en de Christelijke Jongelingsvereniging ‘Daniël’ waren allemaal tegen
de kermis, het volksvermaak bij uitstek.88 Die
verenigingen hadden alle naast hun eigenlijke
doel toch ook een al dan niet opzettelijk beoogd
zedelijkheidsverhogend karakter. Zo ontstonden
er ook verenigingen die de sociale zekerheid
van arbeiders vergrootten. Al in 1880 bijvoorbeeld werd de vereniging ‘Amicitia’ opgericht,
die een soort onderling waarborgfonds was dat
zieke leden in tijden van ziekte en nood ondersteunde. Steeds meer kwam zo de noodzaak te
vervallen om via prostitutie brood op de plank
te krijgen. Zo werd de prostitutie en, breder nog,
de onzedelijkheid, behalve door verbeterde
economische omstandigheden ook bestreden via
het organisatieleven, dat van levensbeschouwelijke, politieke of steunbevorderende aard kon
zijn. Ook andere verenigingen hadden een ‘beschavend’ karakter Er was in Gouda een afdeling van de ‘Maatschapij tot Nut van ‘t Algemeen’, er ontstonden patronaatsverenigingen en
een vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende
dranken, zondagsschoolverenigingen
werden opgericht, een zakkendragersvereniging
kwam tot stand met de veelzeggende naam
‘Loon naar werk’ en christelijke werknemers
sloten zich aaneen. De verzuiling werd zichtbaar
in de bloei van kiesverenigingen, leesverenigingen, kerkelijke kassen, politieke propagandaclubs en onderwijsverenigingen8”
Een instelling die zich ook sterk met de
verheffing van behoeftigen bezighield was het
Leger des Heils. Soms moest de politie hem bij
zijn werkzaamheden behulpzaam zijn. In 1892
vestigde het Leger zich in Gouda en wel in de
Vogelenzang, een straat met vele kroegen en
daarmee gepaard gaande drankfestijnen en
vechtpartijen. Op 20 augustus 1892 schreef de
kapitein van de nieuwe ‘heils-vestiging’, kapitein H. Meijering, een briefje naar de Commissaris van Politie en meldde ‘dat heden avond,
om 8 uur, het Leger des Heils, hunne werkzaamheden beginnen’. En, voegde hij eraan toe,
wellicht om zich op voorhand tegen moeilijkheden in te dekken, ‘ ..vertrou ik dat ik mag rekenen op uwe hulp en simpathie’ . En inderdaad,
enkele maanden later, op 18 december, ontstonden er ongeregeldheden rondom het lokaal,
gevestigd in het pand Vogelenzang nummer 77,
waarin het Leger zijn diensten hield. Verschillende avonden herhaalden zich de ongeregeld-
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heden maar een echte escalatie kon worden
voorkomen. De Commissaris van Politie, die
vreesde voor herhaling van de relletjes, dacht te
weten waardoor de ongeregeldheden ontston-,
den. De ‘vermoedelijke oorzaak’ was volgens
hem ‘dat het Heilsleger veel veld wint’. Onder
zijn aanhang waren vele vrouwelijke volgelingen, onder wie ‘meisjes van vroeger minder
goede zeden’, Het lag voor de hand dat bepaalde figuren niet gelukkig,waren met die overstap
van de vrouwen, aan wie, zij voorheen wellicht
goed verdienden. Ook ene Kok was bij het
Leger gegaan, zo schreef de commissaris, ‘die
nog kort geleden zich, onder handtekening
verbonden had, bij de zoogenaamde sociaaldemocraten’.”
5.5 De gordijrten gesloten
Pas ruim anderhalf jaar na de ontkrachting van
de verordening, in oktober 1894, hield de gemeenteraad zich op indirecte wijze weer bezig
met een uitvloeisel van de half opgeheven verordening. Bij de begrotingsbehandeling bleek
dat onder hoofdstuk VI een post van f 150,was opgevoerd als kosten van, de plaatselijke
gezondheidspolitie, welke kosten dienden voor
toezicht op en onderzoek in de openbare huizen.
Het raadslid Van Iterson stelde nu voor om de
post maar weg te laten, immers: de gedwongen
keuring was afgeschaft en door de vrijwilligheid
van de keuring werd er nog zelden gebruik van
gemaakt. En, stelde hij, kennelijk beïnvloed
door berichten over het weinig efficiënte karakter van de keuring,~ daarbij rijst de vraag of de
keuring uit hygiënisch oogpunt wel enig nut
heeft. De voorzitter van de raad, burgemeester
Van Bergen IJzendoorn, stelde optimistisch dat
de artikelen die de keuring verplichtten, weliswaar waren geschrapt; maar dat andere artikelen
van kracht waren gebleven die de registratie en
het,medisch onderzoek voorschreven. Maar het
was inderdaad zo, gaf Van Bergen IJzendoorn
toe, dat nu niet of nauwelijks meer van de keuring gebruik werd gemaakt, maar dat kon wellicht nog eens veranderen in de toekomst.
Dercksen vroeg daarop op hoge toon of dus de
publieke vrouwen maar zelf mochten uitmaken
hoe ze het hebben wilden. Hij pleitte voor een
nieuwe verordening, want de huidige was een
karikatuur geworden. Noothoven van Goor
bracht nog te berde dat geprobeerd moest worden de vrouwen door overreding er toe te brengen zich te laten keuren, maar Dèrcksen schamperde: ‘Het zijn nog al karaktertjes, die vatbaar
zijn voor overreding’. Het voorstel tot afschaffing van de post werd nipt aangenomen, met
zeven stemmen voor en zes tegen.“’ En hiermee
was de nauwelijks-gevoerde discussie ten einde,

werden er geen prostituées meer medisch onderzocht en ontstond er een wettelijke lacune ten
opzichte van bordelen, die in de praktijk evenwel nauwelijks problemen zal hebben veroorzaakt. Aanvragen tot het exploiteren van bordelen kwamen niet meer binnen, publieke vrouwen lieten zich niet meer keuren en zo verdween, zeker ogenschi$lijk, de prostitutie uit de
provinciestad Gouda.
Rond 1895 gingen de gordijnen dicht, zo
leek het, Gouda werd een nette stad, of misschien werd het nog netter dan het al was. Wat
er achter de gesloten gordijnen gebeurde bleef
uiteraard geheim. Wantrouwen tegen de ingetreden zedelijkheid blijft geboden. Toen de Commissaris van Politie van Dordrecht, die ook al
door de Middernachtzending was gevraagd de
reglementering op te heffen, in 1895 aan zijn
Goudse collega vroeg hoe de reglementering in
Gouda werkte antwoordde deze dat Gouda die‘
niet had, en, zei hij, ‘huizen van ontucht bestaan
hier thans niet’. Maar wel waren er drie bierhuizen met vrouwelijke bediening, opgericht door
Duitsers. De politie ‘hield daar streng toezicht
op, waardoor die inrichtingen wel spoedig zouden verdwijnen, zo \ hoopte de commissaris,
want het ging de oprichters niet voor de wind.93
6. Conciusie
Verreweg de meeste,steden
die prostitutiereglementering kenden, hebben weinig gemerkt van
bemoeienis door de centrale overheid. Gouda
deed dat wel, in 1892 en 1893, maar dat was
eerder uitzondering dan regel en geschiedde op
aandringen van de NVl? Rond 1850 heerste er
in Gouda een conservatief-liberale geest, werden armoede en bedelarij als natuurlijke,en door
God gegeven verschijnselen beschouwd en
werden hooguit de ergste uitwassen ervan~bestreden. De bordeelprostitutie in Gouda was in
de jaren ‘50 en ‘60 groter dan ooit in de 19e
eeuw, maar protesten ertegen werden nauwelijks vernomen. Pas met de oprichting van de
Kaarsenfabriek en de Machinale Garenspinnerij
kwam er weer meer werkgelegenheid en werd
eindelijk het verlies van met name de banen in
de aardewerk- en pijpenindustrie gecompenseerd. En met die toenemende werkgelegenheid
werd er beter verdiend, konden eerder huwelijken worden gesloten, werd het gezin belangrijker, verdween de bedelarij en kwam de zedelijkheid op een hoger peil te staan. Politie- en gerechtsdienaren gingen ,rond 1880 pas werkelijk
de onzedelijkheid bestrijden, nu werd aanstoot
genomen aan zaken die voorheen als geaccepteerd golden. Ookawerden
de ‘slechtste’ buurten
gesaneerd en kwam er een nieuw-gebouwde
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nieuwe, aangepaste verordening heeft waarschijnlijk van doen met de toenemende ‘grip’
die de lokale overheid had op het prostitutiebedrijf, dat tegen het eind van de 19e eeuw een
marginaal, onopvallend bedrijf ~was geworden
en zich in de marge van de Goudse samenleving
afspeelde. Wellicht hebben ook Goudse publieke *vrouwen hun toevlucht in ‘de grote stad’
gezocht, waar hun anonimiteit meer gewaarborgd was. Al met al is gebleken dat verwijzingen in onze tijd naar de 19e eeuw als periode
van voorbeeldige, ja zelfs ‘paradijselijke’ zedelijkheid, in lang niet alle gevallen op hun plaats
zijn.

BIJLAGE
*

Torenstraat
In de Negentiende eeuw werd deze straat wel aangeduid als de Kanonstraat nuar de herberg ‘hz de
vrolijke Kanonnier’,
Foto: ‘Goudsche Straatnamen’,
door DK A. Scheygrond

arbeiderswijk, waar velen in meer dan’ één zin
met een schone lei herbegonnen. Er ontstonden
vele verenigingen,” die alle op één of andere
wijze een opvoedend karakter hadden. De afstand tot prostitutie als ultiem middel om aan
geld te komen, werd zo steedsmeer vergroot.
Een grotere groep mensen mocht deelnemen aan
verkiezingen, meer en meer werd de stem van
het volk gehoord, ook op plaatselijk niveau. De
verheffing van de lagere standen vond volop
plaats door henzelf en door de overheid en in
dat kader paste ook de bestrijding van zaken die
geassocieerd werden met armoede, met achterlijkheid, met moreel verval, met onmaatschappelijk gedrag, zaken zoals drankmisbruik, messetrekkerij, besmettelijke ziekten, schoolverzuim, bedelarij, kermis, prostitutie.
\
Of het prostitutiebedrijf na 1880 een groot
stempel drukte op de Goudse samenleving, mag
worden betwijfeld. Het feit dat de Goudse overheid zich na het krachteloos worden van de
prostitutieverordening in 1893 zo weinig gelegen liet liggen aan het vervaardigen van een
.
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Goudse prostitutieverordening van 1888
Gemeenteraadsverslag 1876, Verslag no. 25:
Vrijdag 23 juni 1876, p.5,
De hierna opgenomen verordeningstekst is die
van de verordening van 1888, die op slechts
enkele, ondergeschikte punten afwijkt van de
verordening van 1876.
Art. 1
De huizen van ontucht en de publieke vrouwen
staan onder toezicht der politie. \
Onder huizen van ontucht worden begrepen
zoowel de bordeelen als de zoogenaamde rendez-vous huizen.
Onder publieke vrouwen worden begrepen alle
vrouwen, die, hetzij op zichzelve, hetzij gemeenschappelijk met andere zich aan prostitutie
overgeven.
Art. 2.
Geen huis van ontucht mag opgericht of ver* plaatst worden zonder vergunning vang’ den
Burgemeester.
Deze vergunning is ten allen tijde opzegbaar.
In de huizen van ontucht mogen geene geheime
of bij de politie onbekende uit- of toegangen
zijn.
\
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Art. 3.
Iedere publieke vrouw is verplicht zich als
zoodanig aan het Bureau van politie aantegeven
en de ter inschrijving vereischte verklaring~te
doen.
Deze bepaling en, die welke in de volgende
artikelen betrekkelijk publieke vrouwen voorkomen, zijn ook toepasselijk op vrouwelijke
dienstboden in publieke huizen of bij publieke
vrouwen in dienst zijnde.
Van publieke vrouwen, die zich niet aangeven,
kan de inschrijving ambtshalve door den Burgemeester bevolen worden.
Art,
4.
\
Wie zich als publieke vrouw aangeeft, wordt
even als zij, wier inschrijving ambtshalve plaats
heeft, terstond in een doorloopend, afzonderlijk
register,, op dag en volgnummer ingeschreven,
met vermelding ~van haren naam, ouderdom,
geboorteplaats, wijk en nummer van woning of
verblijf en signalement. Deze inschrijving wordt
door haar onderteekend.
Iedere publieke vrouw ontvangt een boekje,
waarin hetzelfde als in het register wordt vermeld, met dagteekening en onderteekening door
den Commissaris van Politie, en tevens een
uittreksel uit het politie-reglement, bevattende
de bepalingen omtrent de publieke vrouwen.
Van elke verandering van woning of verblijf is
zij verplicht, aan het Bureau van politie, op den
dag‘zelf,, kennis te geven.
Hiervan wordt door den Commissaris van Politie inschrijving gedaan in het register en in het
zakboekje.
Art. 5.
Iedere publieke vrouw is verplicht, haar boekje
steeds bij zich te dragen en aan eenen politiebeambte op zijne aanvrage te vertoonen.
Zij is ook verplicht, haar boekje te vertoonen op
aanvrage, aan de houders of houdsters der bordeelen, en aan de manspersonen, die zij bij zich
ontvangt.
Bij verlies van dit boekje is zij verplicht, dadelijk een ander te vragen.
Art. 6.
Geene publieke vrouw mag zich in een bordeel
bevinden of zich aan prostitutie overgeven dan
na vooraf door een van gemeentewege aangestelden deskundige, geneeskundig te zijn onderzocht, en daarvan eene verklaring te hebben
ontvangen.
Deze verklaring wordt in meergemeld boekje
geschreven, gedagteekend en door een deskundige geteekend.

Art. 7.
Alle publieke vrouwen moeten zich zoo dikwiils
als de met het toezicht belaste geneeskundigeof
de Commissaris van Politie het noodig acht, en
minstens eenmaal in den week voor het,geneeskundig onderzoek aanmelden op, den daarvoor
bestemden tijd en plaats die ter harer kennis
worden gebracht.
Aan dit onderzoek zijn ook de houdsters van
bordeelen beneden den leeftijd van 50 jaren
onderworpen, echter niet de dochters, die zich
niet aan prostitutie overgeven.
De aan dit onderzoek onderworpens
vrouwen,
die zich niet ten bepaalden tijd daartoe aanmelden, kunnen op last van den Commissaris van
Politie, naar de daartoe bestemde plaats worden
gebracht.
Art. 8.
De bordeelhouders en houdsters zijn verplicht te
zorgen, dat hunne publieke vrouwen zich steeds
ter visitatie aanmelden.
Art. 9.
De van gemeentewege aangestelde geneeskundige kan de visitatiën der publieke vrouwen op
haar verzoek elders doen plaats hebben, indien
de lokaliteit aldaar van dien aard is, dat het
onderzoek op geschikte wijze kan geschieden.
Het oordeel over de geschiktheid der lokaliteit,
verblijft uitsluitend aan den geneeskundige,
Art. 10.
Het geneeskundig onderzoek op de plaats bij
art. 7 bedoeld, geschiedt kosteloos.
Art.11.
Telkens, wanneer de publieke vrouw bij het
geneeskundig onderzoek gezond is bevonden,
wordt eene verklaring als gemeld is, in het
boekje bijgeschreven.
ArL12.
Iedere publieke vrouw, die bij het onderzoek
bevonden wordt met venerische of eenige andere besmettelijke ziekte aangedaan te zijn of wier
gezondheidstoestand twijfelachtig is, wordt zoo
spoedig mogelijk in het Gasthuis opgenomen.
De geneeskundige doet van zijne bevindingen
onverwijld mededeeling aan den Commissaris
van Politie, met overlegging van het boekje der
besmette vrouw.
De publieke vrouw, die weigert zich in het
gasthuis te laten opnemen, wordt op last van den
Commissaris van Politie derwaarts overgebracht.
Die weigering is bovendien strafbaar.
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is.
Hij geeft daarvan ten zelfden dage kennis aan
den Commissaris van Politie. \
De Commissaris van Politie 1teekent zulks‘op het
boekje der herstelde vrouw, met dag en naamteekening aan, met de woor den: \ ‘hersteld, ontslagen,’ en doet het boekje aan de publieke
vrouw teruggeven.
Art.14.
Wanneer de gezondheidstoestand van eene
publieke vrouw zozeer is achteruitgegaan dat zij
bijna voortdurend in het gasthuis moet verpleegd worden, of wanneer zij door eenig gebrek, gerekend moet worden ongeschikt te zijn
tot deverdere uitoefening van haar bedrijf, zal
de geneeskundige hieromtrent een gemotiveerd
voorstel aan den Burgemeester inzenden, die
aan zoodanige vrouw de verdere uitoefening
van haar bedrijf kan ontzeggen.
Hij doet haar daarvan schriftelijk kennis geven.
Haar naam wordt op het register doorgehaald;
de reden der doorhaling wordt daarnevens vermeld.
Art.15.
De bordeelhouders of houdsters zijn verplicht,
éénmaal ‘s weeks, des voormiddags aan het
Bureau van politie te komen opgeven, hoeveele
publieke vrouwen in hunne woningen gehuisvest zijn. Onder de inwonende publieke vronwen is de houdster van het bordec el, 200 zij
ongetrouwd is, mede begrepen.
Art.16.
De in het voorgaande artike: 1 bedoelde opgaven
worden in een daartoe beste :md register op dag
en volgnummer ingeschrevi :n. Aan hen, die de
opgave gedaan hebben, wordt een bewijs daarvan afgegeven.
Art.17,
Het staat der publieke vrouwen, die in bordèelen
wonen, altijd vrij die huizen te verlaten. Zij
geven daarvan kennis aan het Bureau van politic.
Het is den houder of de houdster van het bordeel verboden dat vertrek te verhinderen [&it lid
zou overbodig zijn geworden door inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht
-jk].
Ir*
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halve geschrapt.
De doorhaling‘ geschiedt zoodanig, dat alle
spoor van haren naam verdwijnt.
Art.19,
Het is aan de houders of houdsters van bordeelen en aan de publieke vrouwen verboden, de
voorbijgangers aan te houden, of door woorden
of gebaren te lokken of eenige ergernis te geven.
Art.20.
De geneeskundige met de gezondheidsdienst
over de publieke vrouwen belast, de Commissaris van Politie, en met machtiging van dezen de
beambten van politie en de rijksveldwachters
zijn bevoegd overeenkomstig art. 1 der wet van
den 31 Augustus 1853 (Staatsblad No. 83) ten
allen tijde de huizen van ontucht en de woningen en verblijven der publieke vrouwen binnen
te treden, ook ondanks de bewoners, ten einde
de nakoming te verzekeren van de artikelen 2
het 3e lid, 3,4,5,6,7,8, 12, 14, 15 en 17.
De Commissaris van Politie is bevoegd de woningen der ingezetenen ten allen tijde binnen te
treden ondanks de bewoners ten einde de nakoming te verzekeren van het eerste lid van art. 2.
Dit mag echter door dien ambtenaar niet ,geschieden zonder specialen schriftelijken last van
den Burgemeester vermeldende de redenen die
tot zoodanig onderzoek aanleiding hebben gegeven.
Die ambtenaar gedraagt zich daarbij stiptelijk
naar de bepalingen van art. 3 der wet van 31
Augustus 1853 (Staatsblad No. 83).
Art.21.
De overtreding van eenig in de vorenstaande
artikelen van deze Verordening vervat voorschrift, wordt met eene boete van ten hoogste
f 25,- of hechtenis van ten hoogste drie dagen
gestraft.
Art.22.
Bij het in werking treden dezer Verordening is
die regelende het Politietoezicht op de huizen
van ontucht en de publieke vrouwen van den
23n Juni 1876 ingetrokken.
Uit: analytische gemeenteraadsverslagen, 1888;
p. 98-99.
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inv. nr 14C: No. 817, 24 oktober 1892.
72. RAZH, archief Kantongerecht, invnr 128,1892 nr 456/524
(inv.nr 33).
73. RAZH, archief Arrondissementsrechtbank, inv.nr 728, nr
5876 (invnr 428).
74. RAZH, archief Kantongerecht, invnr 128, 1893, 197
142/148 (invnr 34).
75. RAZH, archief Kantongerecht, inv.nr 128, 1893, 253
153/154 (inv.nr 34).
76. SAHM, archief CvP, inv.nr 43 (uittreksel brieven, nummers
494 en 509).
77, SAHM, bevolkingsregisters, fiches (1880-1900): fiche 632
Wijk K deel 13 film A 20, ‘Nommer van het blad’: 166 en
‘nommer’ 169; het betrof de vraag: wie woonden er in de
twee decennia in het huis Peperstraat 256/253/233? Begin:
26-10-1887; Alfabetisch straatnamenregister, vanaf 1900
(tot 2 1922): fiche 1281. Nog weer later werd Peperstraat
233 gewijzigd in nummer 118 en Peperstraat 233a in nummer 120.
78. SAHM, bevolkingsregisters, fiches (1880- 1900): fiche 632
Wijk K deel 13 film A 20, ‘Nommer van het blad’: 166 en
‘nommer’ 169; het betrof de vraag: wie woonden er in de
twee decennia in het huis Peperstraat 256/253/233? Begin:
26-10-1887.

Alfabetisch straatnamenregister, vanaf 1900 (tot & 1922):
fiche 128 1. Nog weer later werd Peperstraat 233 gewijzigd
in nummer 118 en Peperstraat 233a nummer 120.
Over Dirkje G.: SAHM, archief CvP, Indices op namen,
invnrs 54 tfm 59: zie bij de letter T.; U 84 en U 86, nader
bekeken via agendabrievenboek.
79. SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag 1892, Verslag no.
7: dinsdag 5 april 1892 (p.44,6e).
80. SAHM, analytisch gemeenteverslag, verslag no. 14, vrijdag
15 juli 1892 (79/90); SAHM, archief gemeentebestuur,
bijlagen Kamerboeken, inv.nr 466, No. 540 (in blauwe inkt)
15 juli 1892. Het betrof het le lid van art. 4; het 3e en 4e lid
van art. 7; art. 12 in zi-jn geheel en het le lid van art. 13.
Opmerkelijk is dat de artikelen die door het ministerie in
januari 1893 werden gewijzigd, andere waren (of anders
werden aangeduid) dan de hier genoemde artikelen. Bij KB
van 21-1-1893 werden gewijzigd: le lid van art. 4; 3e lid
van art. 7; 3e en 4e lid van art. 12 en het le lid van art. 13
van de verordening van 1888.
8 1. SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag no. 18: dinsdag
18 oktober 1892 (p. 95).
82. SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag no. 19, vrijdag 28
oktober 1892 (p. 109); SAHM, archief CvP, inv.nr 14B 315-1892 en 4-6-1892 nr 432; SAHM, adresboekje Gouda
1893; Over het verschil tussen Gereformeerde Kerken A en
B zie: EL. van Holthoon, ‘Verzuiling in Nederland’, in:

EL, van Holthoon ed., De Nederlandse samenleving sinds
1815. Wording en Samenhang (AssenfMaastricht 1985)
159-171, aldaar 166.
83. SAHM, analytische gemeenteraadsverslagen no. 18 en no.
20: dindag 22 november 1892 (116-118). Uit het adresboekje van Gouda van 1893 kan enigszins worden opgemaakt tot welke kerkelijke richting de raadsleden behoren,
wat niet alles, maar wel veel zegt over hun politieke voorkeur: A.A. van Bergen IJzendoorn (waarschijnlijk liberaal);
W.J. Fortuyn Droogleever (hervormd); G. Straver (hervormd); J.M. Noothoven van Goor (hervormd); G.A. Oudijk (hervormd); F.H.G. van Iterson (waarschijnlijk liberaal); C. Hoogenboom (hervormd, waarschijnlijk liberaal);
C.C.H. Prince (commissaris GMG, waarschijnlijk liberaal):
H. Jager (hervormd); H.G. Hoefhamer (apotheker); A.K.
van der Garden (hervormd); H. IJssel de Schepper (fabrikant Stearine Kaarsenfabriek, waarschijnlijk liberaal);
H.W.G. Koning (remonstrant); A. van Veen (hervormd);
D.G. van Vreumingen (Ned. Protestantenbond, waarschijnlijk liberaal); C.G. van der Post (tabakswinkelier, waarschijnlijk hervormd en liberaal) en H.M. Dercksen (gereformeerd, antirevolutionair).
84. Algemeen Rijksarchief (ARA), archief Kabinet des Konings, exhibitum 21-1-1893 nr 12 (met de voorstukken: 2312-1892 (nr 5803 afd. RR): 14-12-1892 nr 28 (nr 5803 afd.
BB); KB 21-1-1893 nr 12: RvS-advies: 10-1-1893).
85. SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag 1893 (p. 17, 18)
en verslag no. 16 (p. 79, 86).
86. SAHM, archief CvP, inv.nr 62, 1893 - 176, doos 5 (1893),
20-2-1893.

87. ARA, archief Tweede Kamer der Staten-Generaal, inv.nr
1034 (exhibitum 29 september 1885 nr 59) en inv.nr 1049
(18890 890, rekest 35 1).
88. SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag no. 1: vrijdag 9
december 1892, p. 2/3 Verslag van vrijdag 30 december;
SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag 1896, verslag no.
4: 5 adressen tegen de kermis en drankmisbruik zie o.a. p.
64 en p.154. Ook in 1897 kwamen vele adressen tegen de
kermis bij de gemeenteraad binnen.
89. ARA, Verenigingenregister, dossier 820. In 1855 kwam de
Wet op de Verenigingen tot stand. In 1890 waren er 3521
verenigingen met rechtspersoonlijkheid, in 1976 waren dat
er circa 50.000; zie: Jan H. Kompagnie, Syllabus: Verenigingen- en stichtingenregistratie Algemeen Rijksarchief
(Den Haag 1984), 15-17. Uit de in deze syllabus vermelde
toegangen op de dossiers van Naamloze Maatschappijen en
Vennootschappen is te herleiden welke industrietakken in
Gouda opkwamen; Paul Pennings, Verzuiling en ontzuifing:
de lokale verschillen. Opbouw, instandhouding en neergang
van plaatselijke zuilen in verschillende delen van Nederland nu 1880 (Kampen 1991).
90. SAHM, archief CvP, inv.nr 14c: Gouda, 20-8-1892: inv.nr
14d, 19-12-1892 nr 973 en 20-12-1892 nr 975 en nr 980;
21-12-1892 nrs 902 en 903; 22-12 nrs 989 en 990; 30-121892 nr 1008, en: inv.nr 1894 Pol. 6: 28-2-1893 nr 183;
Ook gebaseerd op telefonische mededelingen van kapitein
W.W. Koskamp (mei 1993) en op raadpleging van het
‘Korpsgeschiedenisboek’.
91, SAHM, analytisch gemeenteraadsverslag no. 20 dinsdag en
woensdag 30 en 31 oktober 1894. Begrotingsbehandeling
(P. 96).
92. Alleen speelde nog in 1895 de zaak rond het bierhuis van
Maria M. aan de Veerstal, waarover al sprake was in het
gedeelte betreffende het Kantongerecht (zie hiervoor).
93. SAHM, archief CvP, invnr 1895 (Pol 7): 26-1-1895 nr 106
en inv.nr 62, 1896 - 705 (Pol 8, 1896), circulaire van minister Van der Kaay van Justitie (MvJ, 19-8-1896, 2e afd.
A./C. nr 134) betreffende de geboorteplaatsen van Duitse
prostituées. Wèl opvallend was dat blijkens de indices in
1900- 19 10 er vele bierhuizen bij kwamen.
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