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STADSHISTORICUS DE LANGE
VAN WIJGAERDEN EN 'ZIJN'
ST.-JANSKERK
Henny van Dolder-de Wit
Inleiding
Als er in de Goudse regio, doch ook in wijder
verband, gesproken wordt over De Lange van
Wijngaerden dan betreft dat ofwel de persoon
van die naam, of diens voornaamste werk: 'Geschiedenis der Heeren en beschrijving der stad
van der Goude' in drie delen (1813, 1817 en
1879). 1
Over mr. Cornelis Joan de Lange, vrijheer
van Wijngaerden en Ruygbroek (1752-1820) als
regent, patriot en stadshistorieschrijver is reeds
veel geschreven. 2 Hij was telg uit een van de
oudste, rijkste en aanzienlijkste Goudse regentenfamilies, voorbestemd voor de ambten. Na
zijn rechtenstudie in Leiden werd hij dan ook
reeds spoedig, op 25-jari§e leeftijd, in de Goudse vroedschap benoemd.·
Hij huwde in 1778 met Elisabeth Prins,
dochter van burgemeester Adriaan Prins en
kleindochter van de eens zo machtige burgemeester Willem van Strijen.
De aanhouding bij Goejanverwelle van
prinses Wilhelmina in 1787 gebeurde mede
onder verantwoordelijkheid van De Lange, als
commandant van het Goudse vrijkorps. De inval
van de Pruisische troepen die hiervan het gevolg
was, betekende het einde van zijn carrière. 4 Om
welke reden de echtgenote van De Lange in
1791 haar kerkelijke attestatie opvroeg en naar
Leiden vertrok, is onduidelijk.4 a
Gedurende de Bataafse tijd en daarna vervulde hij geen stedelijke ambten meer. Hij ging
zich wijden aan de geschiedsch1ijving van Gou-

da. Van 1795-1810 maakte hij nog wel deel uit
van verschillende colleges en was onder meer,
zoals vermeld op de titelpagina van zijn boek
over de Goudse Glazen: 'Het laatst Ridder van
de Unie en Staatsraad van den Koning van
Holland [Lodewijk Napoleon]'. In het voorwoord tot zijn 'Geschiedenis en beschrijving'
staat te lezen dat de gebeurtenissen van 1787
hem genoodzaakt hadden zijn onderzoek van
oude archiefstukken af te breken.
In hetgeen hij schreef was hij redelijk objectief en meer waarheidsgetrouw dan Ignatius
Walvis, de Goudse historieschrijver van een
eeuw daarvoor, die hij ook wel citeert.
Bij zijn onderzoek kreeg De Lange hulp van
de rijksarchivaris Hendrik van Wijn, die hij
kende uit zijn Goudse tijd. 5
Is er over De Lange wat betreft het bovenstaande veel bekend, over zijn relatie tot de
St.-Janskerk is dat minder het geval. In dit aitikel worden enkele feiten en gebeurtenissen aan
de bestaande kennis toegevoegd en waar nodig
gec01Tigeerd.
De eerste kennismaking van Cornelis Joan
met de St.-Janskerk onderging hij onbewust:
toen hij er op 27 september 1752 werd binnengedragen om gedooptte'worden. Dit ging waarschijnlijk met eenzelfde ceremonieel gepaard
als de doop van de zoon van baljuw Martinus
van Toulon in 1776.6 Als jongeman bezocht hij
de Latijnse School aan de Groeneweg, waarna
/}.
hij op 10 april 1771 werd ingeschreven aan de
universiteit van Leiden.
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Op 30 juni van datzelfde jaar legde hij met
27 andere communicanten in de St.-Janskerk
belijdenis van zijn geloof af. 7 Na zijn promotie,
op 4 januari 1776, werd hij al snel in de vroedschap opgenomen. Het was de gewoonte om
jonge regenten tot kerkmeester te benoemen,
wellicht als een so01t 'vingeroefenjng'. Na
enkele jaren volgde hun benoeming in een ander
college, liefst steeds hogerop.
De Lange als kerkmeester
Op de dag dat de installatie van nieuwe kerkmeesters plaatsvond, 21 januari 1778, was De
Lange afwezig. Reden daarvan was dat hij als
adjunct-gecommitteerde de stad Gouda vertegenwoordigde in de Statenvergadering te
's-Gravenhage. Zijn installatie vond daarom
enkele dagen later plaats, op 26 januari. 8
Hij was nu medebestuurder van de kerk
waarin eeuwenlang leden van zijn geslacht
waren gedoopt, gehuwd en begraven. Aan dit
laatste herinnerden de rouwborden met familiewapens die bij de graven waren opgehangen.
Hun recht op een eigen familiebank in de kerk
dateerde al vanaf het jaar 1672. 9
Na het overlijden van zijn schoonvader, de
regerend Raad en Burgemeester Adriaan Prins,
op 3 december 1780, verzocht De Lange om een
grafkelder op het koor te mogen kopen. 10 Nadat
ook de burgemeesters hun toestemming hiertoe

hadden verleend 11 betaalde hij het kerkbestuur
een bedrag van duizend gulden 12 , waarvoor de
kerk zich verplichtte tot een 'eeuwigdurend
onderhoud'. Een andere voorwaarde was, dat
wanneer De Lange en zijn vrouw na hun overlij den ook in de grafkelder waren bijgezet, deze
slechts geopend mocht worden in geval van
noodzakelijke reparaties. De koster werd belast
met het toezicht, zowel bij de bouw en het opmetselen van de kelder, als daarna. 13
Bij de grafstede van zijn schoonvader liet De
Lange een rouwkas ophangen met acht wapenkwartieren. 14
Grafkelders in het koor behoorden toe aan
de élite van de stad en waren bedekt door zerken met meer dan de dubbele breedte van een
gewone grafsteen, vaak kunstig gebeeldhouwd
met geornamenteerde familiewapens. 15
Op 15 januari 1781 trad De Lange af als
kerkmeester, om als zodanig nog voor één jaar
terug te keren, in 1785. 16
. ·
In 1787 werd De Lange vanwege zijn politieke activiteiten uit zijn bestuursfuncties gezet.
's Winters woonde de familie in het riante huis
aan de Westhaven (nr. 52, een erfstuk van mevrouw De Lange) en in de zomermaanden op de
buitenplaats 'Oud-Wassenaar' te Wassenaar. 17
Toen in 1795 alle wapenborden op bevel van
hogerhand uit de kerken werden verwijderd,
behoorde De Lange tot een van de weini~en die
rechten op dit familiebezit deed gelden.
De Lange en de historie van de St.-Janskerk
Vanaf het begin van de negentiende eeuw hield
De Lange zich in toenemende mate bezig met
alles wat betrekking had op de historie van de
stad Gouda en de St.-Janskerk. Hij had zich
sinds zijn eerste ambtsaanvaarding in 1776 al
verdjept in de geschiedenis van de stad, zoals hij
schrijft in het 'Voorberigt' van deel I: ' ... welke
ik mij tot eenen pligt rekende ter bekoming der
voor een jong regent zoo nuttige kennis der
stedelijke zaken.. .'. Zijn belangstelling verbreedde zich voorts tot de Goudse Glazen en de
(glas)schilderkunst in het algemeen.
Als bijzonder privilege kreeg De Lange van
het kerkbestuur vrije toegang tot de St.-Janskerk. De koster kreeg opdracht de cartons voor
hem uit te rollen en hem daarbij zoveel mogelijk
uitleg te geven. 19

• Ajb. 1 Portret van De lange van Wijngaerden met
daaronder zijn signatuur.
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De Lange en de Goudse·Glazen
In 1681 verscheen reeds het eerste gidsboekje
voor de Goudse Glazen, gevolgd door talloze
herdrukken, bewerkingen en vertalingen in het
Frans, Duits en Engels.
In 1819 schreef De Lange een meer uitgebreide versie over de geschiedenis van de Gla-
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• Ajb. 2 Prinses Wilhelmina van Pruisen arriveert in de Vlist, waar zij een onaangenaam oponthoud heeft, o.m. door
toedoen van De Lange. De plaats van de aanhouding is ook heden nog herkenbaar.
Coll. SMG

zen, aangevuld met infonnatie over de kunst
van het glasschilderen en beroemde (glas)schilders: Rijksen schrijft over dit boekje dat het zich
goed laat lezen, doch dat het niet berust op
eigen bronnenonderzoek en teveel steunt op
Walvis. Daarnaast raadpleegde De Lange de
beschrijving 'Van alle de Nederlanden' van
Guicciardini en 'Het Schilderboek' van Carel
van Mander. Aardig om te lezen zijn de (nietbewezen) anekdotes uit de geschiedenis van de
Glazen. Het is vreemd, dat De Lange exact het
bedrag kon noemen dat betaald werd voor een
gebrandschilderd Glas, maar niet de juiste jaren
van overlijden van de gebroeders Dirck en
Wouter Crabeth, welke toch in dezelfde boeken
staan opgetekend! 198
De Lange bezat veel tekeningen van de
Glazen. De meest waardevolle kocht hij uit de
nalatenschap van de Crabeth's. Deze familie
bezat veel materiaal, afkomstig uit de ateliers
van Dirck en Wouter Crabeth.
In 1639 betaalde de kerk 50 gulden 'aen de
kinderen van burgemeester Crabeth over de
koop van gebacken gecouleurde glas aen de
kerck ~elevert en door de kerckmeesters gecogt' .2 In 1787 bood de 'meester-verwer' Jacobus Herfst voor twintig dukaten een originele

tekening aan 'van de wijdvermaarde glasschilder [Dirck] Crabeth, behelsende de historie van
het Glas van de koopers en de verkoopers' (Glas
22). Gelukkig ging het kerkbestuur op zijn
aanbod in, want hierdoor kwam de kerk in het
bezit van een origineel voorontwerp uit 1561.21
De Lange geeft zijn curieuze aanwinsten
met precisie weer: 'Onder de menigte van de
erfgenamen van [burgemeester] Pieter Woutersz. Crabeth (ca. 1568-1638) door mij gekochte en in beteren staat gebrachte teekeningen der
Crabetten en van andere glas-schilders, worden
er niet alleen gevonden van het jaar 1557, maar
zelfs van het jaar 1549 ... onder welke grootste
glas-teekening aan de linkerzijde... ligt op de
knien in keizerlijk gewaad keizer Karel V.. .'.
Hij veronderstelde dat het een ontwerp was voor
een Glas van vóór de kerkbrand van 1552.
Daarnaast had De Lange nog vijf andere
(voor)ontwerpen van_de,Goudse Glazen in zijn
bezit. Behalve het vidimus van Glas 30, (nu in
de collectie van de Stedelijke Musea te Amsterdam), is de verblijfplaats van de overige door
hem genoemde tekeningen tot op heden onbe~~

.

De toestand van de Glazen was tijdens het ·
leven van De Lange meer dan bedroevend. In
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1802 was het witte glas, waarmee de reparaties
werden verricht 'met geringe kosten bijgeschilderd', bijna wel zeker met olieverf. Bovendien
vertoonden de Glazen nog steeds de fatale gevolgen van het noodweer van 26 mei 1790, toen
de hagel vuistgrote gaten in de Glazen aan de
noordzijde van de kerk sloeg. Het bovengedeelte van Glas 7 moest zelfs geheel worden uitgenomen. Door gebrek aan geschoolde glazeniers,
ergo restaurateurs, was er een grote achterstand
in het onderhoud van de Glazen ontstaan. Het
aloude ambacht van het glasschilderen was
geheel in de vergetelheid geraakt.
Op de laatste bladzijde van het boekje loofde
De Lange een prijs uit, trachtend de belangstelling voor deze antieke kunstvonn weer op te
wekken.

• Ajb. 3 Een tekening van Glas 31 uit de St.-Janskerk
was in het bez.it van De Lange. Sindsdien is de verblijfplaats van de tekening onbekend.
Foto: St. Fonds Goudse Glazen

32

Dat De Lange zich goed liet informeren
blijkt uit een brief die de kerkmeesters in 1810
van hem ontvingen, met het verzoek om informatie over de volgende onderwerpen:
-

waar zijn de stukken glas met afbeeldingen
van God de Vader die in 1622 uit de Glazen
zijn verwijderd?22
waar zijn de afbeeldingen van de schenkers
in het onderste gedeelte van Glas 22 gebleven ?23
wat stond er op het grafmonument dat in
1571 onder Glas 25 werd opgericht?24

Tenslotte verzocht hij om de cartons van de
Glazen te mogen zien 'zowel die van voor de
brand van 1552...om deze te vergelijken met
mijn oorspronkelijke teekeningen van eenige
Glazen welke ik bezit' .25 De rentmeester van
het college van kerkmeesters kreeg opdracht om
zo mogelijk aan deze verzoeken te voldoen.
De Lange koopt zich een laatste rustplaats
In december 1810 kocht De Lange de oudste
grafkapel in de St.-Janskerk, de in 1516 gestichte Coolkapel.26 De notulen venneld~n: 'Eindelijk is de rentmeester gekwalificeerd tot het
overtekenen van een grafstede, genaamd Cools
Capelle op naam van mr. Cornelis Joan de Lange, vrijheer van Wijngaerden en Ruygbroek,
welke gemelde capel door aankoop is machtig
geworden' .27 In de kapel liet De Lange een
muursteen aanbrengen als aandenken aan zijn
vrouw Elisabeth Prins, die op 29 november
1809, slechts 50 jaar oud, was overleden. Hierop staan (in het Latijn) onder meer de ontroerende woorden te lezen: ' ...voor de in harde
tijden een zeer trouwe, bescheiden en dierbare
.
28
echtgenote .. .'.
In het kerkarchief is geen aanwijzing te
vinden dat Elisabeth Prins uit de grafkelder van
haar ouders is overgebracht naar de Coolkapel.
Toch moet dit het geval zijn geweest. Een aantekening van een dochter over haar ouders in het
'Geslachtsregister van de Familie de Lange van
der Goude' bevestigt dit: ' ...beiden [zijn] begraven in de Coolkapel te Gouda' .29 Bij een bodemonderzoek in de Coolkapel werden ooit
enkele koperen schildjes gevonden met daarin
gegraveerd de namen van Elisabeth de Lange
van Wijgaerden, geboren Prins, Anna Louisa de
Lange, -~ 2 mei 1828 (vermoedelijk een zuster
van De Lange) en 'Jonkvrouw Agatha Philippina Elisabeth oudste dogter van den Heer C.J. de
Lange van Wijngaerden. Oud 19 jaaren, 4
maande en 24 dagen'. Vermoedelijk zijn de
naamschildjes afkomstig van de doodkisten van
de respectieve overledenen.
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• Afb. 4 Het buitenverblijf 'Oud-Wassenaar' omstreeks 1800.

Conflict om de oude fämiliebank
Tussen januari 1816 en mei 1817 deed zich een
ernstig conflict voor tussen De Lange van Wijngaerden en het kerkbestuur. Aanleiding was het
verzoek om een geldelijke vergoeding voor de
oude familiebank waarvan hij door zijn verblijf
buiten Gouda geen gebruik meer maakte. 30
Onder de Franse overheersing hadden de
kerkgenootschappen het recht op verschillende
privileges verloren. Dit veroorzaakte een sterke
daling van het vaste inkomen, wat kerkbesturen
ertoe dwong forse bezuinigingsmaatregelen te
treffen en zich te bezinnen op nieuwe bronnen
van inkomsten. Als gevolg daarvan werd onder
meer de verhuur van stoelen en banken onder de
loep genomen. Het Goudse kerkbestuur plaatste
in de couranten een oproep aan allen die een
farniliebank in de St.-Janskerk bezaten, met het
verzoek om hiervoor in het vervolg jaarlijks een
vast bedrag te betalen.
Vertegenwoordigers van drie families met
klinkende namen reageerden: Metelerkamp,
Van der Burch en De Lange. De laatste was
hoogst verontwaardigd over het feit dat hij voor
zijn bank zou moeten betalen. Vanuit Wassenaar schreef hij, mede namens zijn broer en
zuster een brief, waarin hij aantoonde dat reeds
in 1672 het recht op het plaatsen van een bank
aan zijn voorvader, burgemeester Cornelis de
Lange was verleend. Een uittreksel uit het Ka-

Tekening: C. Mobach

merboek van 1672, (zie noot 9) was erbij gevoegd. Gebruik makend van de invloed die hij
nog steeds bezat, stuurde hij afschriften van de
brief naar het Goudse stadsbestuur en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De kwestie
werd door De Lange hoog opgenomen!
Zijn zaak werd bij de kerkmeesters behartigd door de Goudse timmerman Van Wieringen, die van De Lange toestemming had om met
zijn gezin van de bank gebruik te maken. Als
reactie op dit onderhoud schreven de kerkmeesters op 6 mei 1816, dat zij niet op De Lange's
insinuaties wensten te reageren, 'aangezien d.e
familie door het ophouden van hun relatie met
Gouda kennelijk niet op de hoogte was van de
aldaar plaats vindende ontwikkelingen in dezen'. Bovendien waren de heren ten zeerste
verbaasd, dat de familie De Lange zich liet
vertegenwoordigen door een timmerman die
nauwelijks kon lezen. Van Wieringen had een
jongen uit zijn timmerwinkel meegebracht om
hem te helpen de brief van De Lange aan het
kerkbestuur voor te lezen!
Niet zonder ironiè·vroegen de kerkmeesters
zich af of het besluit van de magistraat uit 1672,
om burgemeester Cornelis de Lange toe te staan
een familiebank in de kerk te plaatsen, dit toen
zou gelden 'voor 's mans toen nog ongeboorene
decendenten [nakomelingen], die hier bovendien niet meer wonen'. Daarnaast betwijfelden
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zij of De Lange het recht had om Van Wieringen een zitplaats in zijn bank te verlenen. De
Lange zegde toe, dat, mochten de kerkmeesters
of de bedienden van de kerk Van Wieringen
onheus bejegenen, hij daartegen maatregelen
zou nemen. De brief van het kerkbestuur eindigde: 'In welke kwaliteiten de heer De Lange dan
zal handelen heeft Zijn Hoog Edele niet verkozen te melden en is dus voor kerkmeesters raselachtig'.
Terwijl de kwestie de gemoederen nog bezighield, ontving de president-kerkmeester via
de stadsbode het verzoek naar het stadhuis te
komen, omdat het bestuur van Gedeputeerde
Staten de burgemeester had verzocht 'de zaak in
het vriendelijke af te doen'. Het resultaat was
een nieuw voorstel aan de familie De Lange om,
zolang zij zelf van de bank geen gebruik maakten, deze te verhuren ten bate van de kerk, met
behoud van het recht, dat mochten zij zich weer
in Gouda vestigen, dan ook de oude regels
zouden gelden.
De Lange kwam met een tegenvoorstel
waarin het kerkbestuur zich weer niet kon vinden, waarna men besloot om de bank te verwijderen, daar de grond waarop de bank stond
eigendom was van de kerk. Het leek de enige
oplossing, maar opnieuw moesten twee kerkmeesters zich daarvoor op het stadhuis verantwoorden. De burgemeester wees hen erop dat
De Lange dreigde met 'onaangename procedu-

• Ajb. 5 Wapen van C.l. de Lange van Wijngaerden.
Naar het boekje in de Goudse Librije met 'Namen
en Wapenen der Edelachtbare Heeren Raaden en
vroedschappen der Stad Gouda zedert den jaare
1618'.
Tekening: C. Mobach
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res' als hij zijn zin niet kreeg. Toen De Lange
weigerde een nieuwe concept-overeenkomst te
ondertekenen, was het geduld van het kerkbestuur op en kreeg de omstreden bank een voorlopige plaats achter in het koor. De wraak van
De Lange liet niet lang op zich wachten: binnen
acht dagen eiste hij terugbetaling van een obligatie ten laste van de kerkeraad, gesteld op
naam van zijn dochter Pierette Cicile, mét de
verschuldigde rente.
Tekenend in deze kwestie is het zelfbewuste
optreden van de kerkmeesters, die met de ontkoppeling van Kerk en Staat niet meer werden
gekozen uit de vroedschap, maar uit eigen kerkelijke kring. Hiermee was hun afhankelijkheid
van de magistraat definitief beëindigd. Ingevolge de Staatsregeling van 1798 was de St.-Janskerk op 14 februari 1800 als staatseigendom
officieel overgedragen aan de Nederlands Hervormde Gemeente.
Het stadsbestuur daarentegen stelde zich
loyaal op tegenover de man die, al was hij in
ongenade gevallen, evenals zijn voorvaderen
lange tijd tot hun kring had behoord.

Slot
Uiteindelijk kreeg De Lange van Wijngaerden
toch een definitieve plaats in de St.-Janskerk: hij
werd er op 25 september 1820 begraven in de
Coolkapel.31 Dat zijn kist op de 'Grote Baar' de
kerk werd' binnengedragen, betekent dat De
Lange als een regerend magistraat ter aarde
werd besteld. Het gebruik van deze baar was
slechts voorbehouden aan burgemeesters en hun
naaste familieleden. Ook het aanzienlijk hoge
bedrag dat voor het luiden van de klokken werd
betaald (f 69,20), duidt op een 'statige begrafenis'.
Schouten oppert dat De Lange 'met hart en
ziel ijverend voor een meer verantwoord en
democratisch bestel, juist in dit streven verguisd
en vernederd wer.d. Dit moet hem bijzonder
gegriefd hebben'. Ook uit de houding van de
kerkmeesters blijkt hoe regenten van hun voetstuk konden vallen.
Wat bekend is van De Lange als geschiedvorser geeft een indruk over de serieuze wijze
waarop hij te werk ging bij het onderzoek van
zijn bronnen. Hij was een van de eerste Goudse
historici die de originele stukken raadpleegde,
een gids over de Goudse Glazen bewerkte en
daarnaast was hij een fètvbt kunstverzamelaar.
Blijft de vraag waar veel van het door hem genoemde materiaal is gebleven.
Redactie: dr. G.J. Vaandrager
Foto's: Wim Schollen
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Noten
1. Het derde deel dat door De Lange vóór l 8 l7 werd geschre
ven, werd in 1879 uitgegeven, bewerkt door ds. J.N. Scheltema.
2. Rijksen, A.A.J., Mr.C.J.de Lange van Wijngaerden Patriot
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Jong, J.J.de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse
stad Gouda 1700-1780. Bataafsche Leeuw (1986).
3. Als functies worden door De Jong vermeld: vroedschap
1777 1787 (ontslagen); kerkmeester 1778-1780, [l785];
adjunct ter dagvaart 1778, 1785; politiemeester 1779, 1780,
1784; commissaris Huwelijkszaken 1779, 1780, 1783,
1784; thesaurier-ontvanger 1780-1782; schepen 1781,
1782, 1786, 1787; schepencommissaris 1781; schepenmeester 1782, 1786. (J.J. de Jong, Met goed fatsoen, 357).
4. Willem van der Hoeve schrijft hierover in zijn dagboek op
13 oktober 1787: 'Mr. C.J. de Lange geremoveert uyt de
regeering, zynde dit de Satisfactie van HKHH'. (Smit,
Regentendagboek).
4a. AHGG KA 85 p. 234, 27 febniari 1791. Elizabeth Prins,
huisvr.van den Wel.Ed.Heer en Mr. Cornelis Joan de Lange, van de Westhaven naar Leiden
.
5. Mr. Hendrik van Wijn was pensionaris te Gouda en werd m
1787, evenals De Lange, bij de restauratie van de Oranjes
ontslagen. In 1802 werd hij archivaris van de Bataafse
Re publiek en van 1814-183 l de eerste Rijksarchivaris.
6. Dolder-de Wit, H.A .van, Over dopelingen en doop gebruiken. Kerkblad voor Hervormd Gouda, 29 juli 1994.
7. AHGG KA 63, 289: Tegen de bediening van 't H.Avondmaal den 30 junij 1771 sijn tot ledematen aangenomen op
belijdenis... 'Cornelis Johan de Lange J.M ., Oosthaven'.
8. AHGG KM 6, fol.34r.
9. Extract uit het Kamerboek der stad Gouda Ao.1672:
'Dynsdach den Ie november 1672, present het college van
de magistraat, demtis de heeren D'Lange, burgemeester, en
Vossenburch, scheepen. Is geresolvee,t etc.' ...de heer Dr.
Cornelis de Lange, burgemeester, is geconsenteerd een
gestoelte in de St.-Janskerk te mogen laten maaken, tot
gebniyk sijner familie vóór de gestoelte van Juffr. Luyt' .
10. Schouten, zowel als Rijksen schrijven per abuis dat De Lange de Coolkapel in 1781 kocht.
11. Volgens een resolutie van 7 november 1699 konden de
kerkmeesters niet zelfstandig beslissen over de verkoop van
grafkelders, zonder toestemming van de burgemeesters.
12. AHGG, Jaarrekening St.-Janskerk 1781, KM 446,.fof.38 r,
16 maart: ontvangen van de heer mr. Cornelis Joan de Lange, vrijheer van Wijngaerden en Ruigbroek, rnad en reg~
rend schepen dezer stad, voor de verkoop van een begraafplaats op het hoge koor van deze St.-Janskerk, als mede
voor het altoos gesloten houden en onderhoud van dezelve,
breder vermeld in de resolutie van dato 15 maart 1781, een
somma van 1000 gulden.
13. AHGG, KM 238, ongefolieerd
14. AHGG, KM 6, fol.117 r
15. Een fraai voorbeeld hiervan is de zerk van burgemeester
Jacob van der Tocht; bij het verplichte afhakken van de
wapens in 1795 bleef de steen onopgemerkt. Nuin de zuid
beuk van de kerk onder Glas 24.
16. AHGG, KM 7, fol.123 ven 124 r
17. Het pand Westhaven 52 bood in de twintigste eeuw o.m.
onderdak aan het Gymna~ium en de Kamer van Koophandel. Huize 'Oud Wassenaar' werd in 1845 door de ervan De
Lange verkocht aan de bekende mr. G. Groen van Prinsterer.
Zie ook: Herstel-de Koekkoek, L.K., Portret van ee11 Patriciërswo11i11g. Gouda (1990)
18. AHGG, KM 9, fol. 71 ven 72r
19. AHGG, KM ll. fol. 82 ren 88 ven KM 14, fol.134 ven
135 r
19a. Jaarrekeningen St.-Janskerk 1574 en 1589, AHGG resp.

KM 267a en KM 271
20. AHGG KM 308, fol 57r
21. Het vidimus van Glas 22 door Dirck Crabeth ( 1561). Het
Glas werd in 1561 geschonken door prins Willem van
Oranje en voltooid in 1567.
22. Bij de restauratie van de Goudse Glazen ( 1901-1936) door
ir. J.L. Schouten werd de afbeelding van God de Vader,
welke in de strijd nissen 'preciezen' en 'rekkelijken' in
1622 werd verwijderd, weer gereconstrueerd in de Glazen
15 en 23.
23. Het is niet zeker dat de schenkers van Glas 22 hierin ooit
zijn afgebeeld. Wel is er een ontwerpschets van bewaard
gebleven, waarop Willem van Oranje en zijn vro~w Anna
van Saksen knielen, met achter hen hun naamhe1hgen. De
tekening werd pa~ als zodanig herkend in 1938 en is in
bezit van de Stedelijke Musea te Amsterdam.
24. AHGG. KM 18, fol. 76 v. In de marge staat:
'Gedenkteeken onder het glas van Leyden weg te neemen.
In agting genoomen zijnde dat bij resolutie van dato 2~e
april 1750 is vastgesteld en beslooten dat zoo veel moge hJk
uyt de kerk zoude werden geweert al het geene voor gezonde Leer oft goede zeeden aanstootelijk is, en bevonden
wezende dat in den jare 1571 in de zuydmuur van de kerk
onder het glas van Leyden is geplaatst geworden een monument oft gedenkteeken, inhoudende den tijd van het o verlij- ·
den van eenige persoonen, en dat daariune ook zijn vervat
zekere zeer superstitieuse woorden.
.
Is na voorgaande deliberatie goedgevonden ende verstaan
den koster van de kerk te gelasten en ordonnèeren ... het
voorsz. monument oft gedenkteeken met den eersten te
doen amoveeren en wegneemeu'. Tot op heden is niet bekend aan wie dit grafteken toebehoorde.
25. AHGG, KM 12, fol. 57 r
26. AHGG, KM 238, ongefolieerd
27. AHGG, KM 12, fol. 75 r
28. Dolder-de Wit, H.A. van, De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumenten iu een oude stadskerk. Fonds Goudse
Glazen ( 1993), 63
29. Rijksen, Zuid-Hollandse Snidieën, 99
30. AHGG, KM 14, fol. 24 tot 92 v
31. Jaarrekening St.-Janskerk 1820, OKV 126, 10 tot 40:
September. Den WelEd.Geb. Hr. Mr. C.J. de Lange van
Wijgaerden, gekomen van Wassenaar
5,60
Eigen graf
36,60
voor 't recht van alle de klokken
32.60
voor 't recht van 't Armhuis
(vast percentage van het klokluiden
ten bate van de stedelijke armenzorg)
12,00
dragen na het Graft
8,00
recht van de lantaarns
recht van de Grote Baar
1,90
3,00
voor het recht van de vreemde kist

Lit.: Wijngaerden, C.J. de Lange van, De Goudsche Glazen of geschilderde kerk-glazen der
Groote of Sint-Janskerk van der Goude; alsmede de Goudsche schilders en glas-schilderkunst,
tot een vervolg der geschiedenis en beschrij
ving der stad. 's-Gravenhage (1819).

Dolder-de Wit, H.A. van, Een unieke restauratie van deGoudse Glazen in een tijd van verval
(1736-1766). Die Goude 22, (1992) 292-307
Gebruikte afkortingen:
SAHM Streekarchief Hollands Midden
AHGG Archief Hervormde Gemeente Gouda
SMG
Stedelijke Musea Gouda
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ONTUCHT IN HET PARADIJS (2)
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 1891 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
1.892 maakte hij weer een proces-verbaal op dat
hij aan het Kantongerecht opzond en waarin hij
OR strenge vervolging aandrong van vrouw Van
T.10

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 ko11e 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 T., 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 d~ 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 dater 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 in 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 b.rief aan de commandant
van het Koloniaal Wërt'depot 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
Goudsehe 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 l 892 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 één
'.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 opnieuw tot het
betalen van boetes veroordeeld. 7
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

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 aanzijn
Goudse collega meldde.7:6

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 èchte 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 1871-1895
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 tegen 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
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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 geÏïinformeerd worden in welk opzicht de artikelen
veranderd zouden moeten worden, zo opperde
de commissie. Met dit voorstel stemde de gemeenteraad in.80

5.2 Bordelen in Gouda? 'Ik meen dat 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 rutikelen of
gedeeltes daarvan. Maar toch wilde de commissie zich niet tegen de wil van de minister verzetten en daarom stelde ze voor de gewraakte
voorsch1iften 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. 81
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.82
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 'contTe coeur' had ingediend en
waarvan hij hoopte dat het niet zou worden
aangenomen. Hij achtte de vrees voor vernietiging 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 schljngeruststelling 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 lterson 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.

• Na instellen van een bordeelverbod werden bordelen soms omgebouwd tot bijv. sigarenwinkels waar
dan klandestien prostitutie werd bedreven.
Uit: S. Altink, 'Huizen van illusies' (Utrecht, 1983)

Vervolgens antwoordde voorzitter-burgemeester Van Bergen IJzendoorn en deelde
Dercksen mee dat het adres van de Middernachtzending (ook hij noemde niet de NVP) 'ter
visie' was voorgelegd aan de raad. De raadsleden hadden daarop desgewenst zelf actie moeten ondernemen. De burgemeester pleitte er
voor dat de raad zich maar bij de wens van Binnenlandse Zaken zou neerleggen omdat anders
de minister zelf de bepalingen zou vernietigen.
Dercksen reageerde nu met te zeggen dat de
overheid regeert bij de gratie Gods. En God
heeft gezegd: 'gij zult geen overspel doen',
waaronder kennelijk ook prostitutie en prostitutiebezoek viel. Hij drpng er dan ook op aan dat
de raad het voorbeeld van de gemeenteraad van
Harderwijk zou volgen. Ook speelde volgens
hem mee dat de dokter niet altijd werkelijk kon
constateren of iemand nu wel of niet besmet
was. Nu had Dercksen ook zelf onderzocht of er
bordelen in Gouda waren en hij concludeerde
opgelucht: 'ik meen dat dit niet het geval is,
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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. Herrnanides, 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 stemmen 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 m~t 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 l .88S. 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 a1tikel 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 prostituti~reglement 23 januari 1893 is gaan gelden.8) 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'
(N.VVZB) 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 eèn afdeling van de ' Maatschapij tot Nut van ' t Algemeen', er ontstonden patronaatsverenigingen.en
een vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, zondagsschoolverenigin,en
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 onderwijsverenigingen.89
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 voorh~nd 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 ontstonden. 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' .90

5.5 De gordijnen 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 lterson 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 IJzendoom
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 Dercksen 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. 91 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 ogenschMnlijk, 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 Mjddemachtzending 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. Conclusie
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 NVP. 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 voorkeen als geaccepteerd golden. Ook werden 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 naar de herberg 'In de
vrolijke Kanonnier'.
Foto: 'Goudsche Straatnamen.',
door Dr. 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 steeds meer 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, kennis, 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. l
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 verplaatst worden zonder vergunning van 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 dikwijls
als de met het toezicht belaste geneeskundige of
de Commissaris van Politie het noodig acht, en
minstens eenmaal in de 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 onderworpen 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.Il.
Telkens, wanneer de publieke vrouw bij het
geneeskundig onderzoek gezond is bevonden,
wordt eene verklaring als gemeld is, in het
boekje bijgeschreven.
Art.12.
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 ove~legging 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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Art.13.
De publieke vrouw, die in genoemd gesticht is
geplaatst, zal hetzelve onder geenerlei voorwendsel mogen verlaten, dan na eene schriftelijke verklaring van den geneeskundige ontvangen
te hebben, houdende, dat zij volkomen hersteld
is.
Hij geeft daarvan ten zelfden dage kennis aan
den Commissaris van Politie.
De Commissaris van Politie teekent zulks op het
boekje der herstelde vrouw, met dag en naamteekening aan, met de woorden: '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 de verdere 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.
Dé 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 vrouwen is de houdster van het bordeel, zoo zij
ongetrouwd is, mede begrepen.
Art.16.
De in het voorgaande artikel bedoelde opgaven
worden in een daartoe bestemd register op dag
en volgnummer ingeschreven. Aan hen, die de
opgave gedaan hebben, wordt een bewijs daarvan afgegeven.
Art.17.
Het staat der publieke vrouwen, die in bordeelen
wonen, altijd vrij die huizen te verlaten. Zij
geven daarvan kennis aan het Bureau van politie.
Het is den houder of de houdster van het bordeel verboden dat vertTek te verhinderen [dit lid
zou overbodig zijn geworden door inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht
-jk].
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Art.18.
Indien eene publieke vrouw van de lijst verlangt
geschrapt te worden, doet zij daartoe verklaring
aan den 1Commissaris van Politie, onder afgifte
van het boekje.
Ingeval van trouwen of sterven wordt zij ambtshalve 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 d~zen 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 tredt;:n ~ezer 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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EERHERSTEL VOOR GOUDSE LIBRIJE
Op een druilerige avond in 1988 waren de leden
van de Gemeentelijke Commissie van Advies
voor Archief en Librije op het Goudse stadhuis
in vergadering bijeen. De stemming was bedrukt, niet zozeer onder invloed van het sombere weer, maar wegens drieste bezuinigingsplannen van het Goudse stadsbestuur. Ter tafel lag
een plan om enkele topstukken uit Gouda's
eeuwenoude stadsboekerij, de fameuze Librije,
bij opbod te verkopen. Met de opbrengst zou
een groot financieel gat in de gemeentelijke
begroting - in ieder geval gedeeltelijk - gedempt kunnen worden. Stadsarchivaris B.J. van
der Saag stond op het punt zijn broodheren een
lijst te overhandigen met titels van waardevolle
boeken, waarvan de inhoud niet direct betrekking had op Gouda. De commissieleden toonden
zich verbijsterd, doch zagen geen mogelijkheid
om dit onheil af te wenden, anders dan te vertrouwen op de wijsheid en redelijkheid van de
politici.
Een van de commissieleden had hierin echter weinig fiducie en verliet het stadhuis in
gezwinde spoed, vastberaden om de snode
plannen van het stadsbestuur in de kiem te smoren. Hij stak het marktplein over en zag tot zijn
grote opluchting nog licht branden op de redactie van de Goudsche Courant. De aanwezige
journalist werd uitvoerig ingelicht over de geplande uitverkoop, met het verzoek de onheilstijding in schreeuwende letters op de voorpagina
van de krant af te drukken. De betreffende verslaggever, zelf een gekend bibliofiel, aarzelde
geen moment en pijnigde zijn tekstverwerker.
Met deze actie.werd de aanzet gegeven tot
een rel van landelijk formaat. De aanstichter
debatteerde met burgemeester Broekens voor
Radio West. De bekende - en inmiddels helaas
veel te jong gestorven - boekhistoricus Bert van
der Selm sprak in de Volkskrant zijn afschuw
uit over deze vorm van cultuurbarbarisme en
toog daarna op uitnodiging van de Oudheidkundige Kring naar Gouda om ook vanachter een
spreekgestoelte te fulmineren tegen de plannen.
In de Tweede Kamer werd minister Eelco
Brinkrnan van Cultuur bestookt met vragen.
Binnen enkele dagen sprak de in het nauw gebrachte bewindsman vervolgens publiekelijk
zijn veto uit over elk voornemen om cultuurschatten te ven-amsjen ten behoeve van kortetermijn-gewin.
De Librije-rel betekende een belangrijke
ommekeer in de aandacht voor dit unieke Goudse boekenbezit. Aan een tamelijk kwijnend bestaan kwam een abrupt einde. De verzameling,
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die sinds zij was ondergebracht bij het archief
weinig gebruikers meer trok, werd (her)ontdekt
door studenten en geleerden uit alle windstreken. Bij de uitbreidingsplannen van de gemeentelijke archiefdienst werd nadrukkelijk
gestreefd naar een royale en toegankelijke opstelling van het Librije-bezit. Ook met de mogelijkheid om pronkstukken te exposeren in speciale vitrines werd rekening gehouden.
Expositie en boek
Het eerherstel van de stadsboekerij heeft thans
een nieuwe dimensie gekregen door de opening
van een expositie over 400 jaar Goudse Librije
in het uitgebouwde stadsarchief. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is tevens een
gelijknamig boek verschenen, waarin deze vier
eeuwen bijzondere boekgeschiedenis worden
beschreven door de Goudse historicus· J.W.E.
Klein. Bij alle lof voor deze kleine, maar fijne
opstelling van topstukken uit de Librije en het
interessante, helder geschreven boekwerk, met
een fraaie vormgeving, mag een enkele kritische
kanttekening echter niet achterwege blijven.
Het is op zijn minst opmerkelijk dat de
auteur en de samenstellers van de expositie het
bestaan van de Librije niet verder terug laten
gaan dan tot 1594. Klein ontkent nadrukkelijk
de continuïteit tussen deze stedelijke boekenverzameling en de zogeheten kerklibrije van de
Sint-Jan, hoewel hij toegeeft dat de basis voor
eerstgenoemde collectie gelegd werd door confisquatie van het kerkelijke boekenbezit als
gevolg van de Reformatie.
Hier wreekt zich dat de auteur niet of nauwelijks ingaat op de redenen en acht-ergronden
van deze confisquatie. Met welk recht kon de
overheid de boeken opeisen na het overlijden
van pastoor Frederik Gerritsz de Lange in het
voorjaar van 1594? Ongetwijfeld beschouwde
de magistraat het boekenbezit als een onderdeel
van de geestelijke goederen, die eertijds het
gemeenschappelijk bezit vormden van de gehele
parochie- (lees:) stadsgerneenschap. Tot aan de
overgang naar de Prins van Oranje in 1572
werden de geestelijke goederen ad pios usus
(voor vroom gebruik) door de gemeenschap,
vertegenwoordigd door het stadsbestuur, ter
beschikking gesteld aaiï cie katholieken. Nadat
de openbare katholieke godsdienstoefeningen
verboden waren en de gereformeerden in het
bezit gesteld werden van de kerkgebouwen,
vielen diverse geestelijke goederen, waaronder
kloostergebouwen en - na de nodige moeite het boekenbezit, toe aan de overheid.
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• Na het vertrek van de Librije uit de St.-Janskerk in 1893 werd het boekenbezit samen met het gemeentearchief
ondergebracht in de voormalige Gasthuiskapel aan de Oosthaven. Boven de deur een van de twee borden, afkomstig uit de oude boekenkamer in de Sint-Jan met namen van Librijemeesters.
Foto: collectie HA van·Dolder-de Wit
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De continuïteit van de Librije als boekenverzameling van de totale stadsgemeenschap
wordt bevestigd door het gegeven dat het beheer
na de confisquatie in handen bleef van de kerkmeesters. Deze door de overheid aangestelde
beheerders van de 'kerkfabriek' droegen de zorg
voor het boekenbezit pas in 1612 over aan speciale, eveneens door de overheid benoemde,
librijemeesters. Hiermee erkende het stadsbestuur dat de zorg voor kerkgebouwen en kerkinterieur nu eenmaal geheel andere kwaliteiten
vraagt dan het beheren en uitbouwen van een
boekencollectie.

Librijemeesters
Terug naar de actualiteit. Ongeacht of de Librije
'slechts' 400 jaar bestaat, of nog enkele eeuwen
ouder is, de collectie blijft van uitzonderlijk
belang. Belang,ijk is slechts dat het geen 'dode'
verzameling wordt, maar dat zij regelmatig
geraadpleegd wordt en aangevuld met nieuwe
aanwinsten op het terrein van de Goudse geschiedenis. De huidige expositie en de studie
van Klein dragen hier zeer zeker toe bij. Het zou
echter van wijsheid getuigen dat het Goudse
stadsbestuur in de twintigste eeuw, met een
variant op het besluit van zijn zeventiendeeeuwse voorganger, erkent dat archief-beheer
niet hetzelfde is als librije-beheer. Herstel van
het aloude ambt van librijemeester, dat pas
enkele decennia geleden is afgeschaft, kan
voorkomen dat de papieren kostbaarheden van
dë stad opnieuw ten prooi vallen aan de waan
van de dag. Alles van waarde is immers weerloos, om met Lucebert te spreken, en het zal niet
altijd mogelijk blijken drieste bezuiniginsplannen met een gerichte publiciteitscampagne tijdig
te torpederen. Een college van librije-wachters
voor de poort, met oog voor de bijzondere waarde van het oude en het nieuwe boek, biedt een
effectievere bescherming en tegelijk een waarborg dat de collectie blijvende aandacht en zorg
krijgt.
P.H.A.M. Abels

J. W.E. Klein, Geen vrouwen ofte kinderen,
maer alleenlijk eerbare luijden. 400 jaar Goudse
Librije 1594-1994, Eburon Delft, ISBN 905166-424-9, f 25,-
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DE GOUDSE JEUGDGEMEENTERAAD (1955 en 1963)
J. Smink

1. Inleiding
In deze korte notitie wordt aandacht besteed aan
enkele aspecten van de jeugdgemeenteraad, die
in Gouda bestond van 1952 tot 1968. Aanleiding voor het schrijven van dit stukje zijn twee
reacties op een eerder verschenen artikel (Tidinge, 12e jrg. no. 4, oktober 1994, pag. 100 t/m
104).

2. Het ontstaan
Drs. G.M. Nederhorst (PvdA) gaf destijds de
stoot aan de oprichting van de jeugdgemeenteraad. Bij de behandeling van de begroting voor
1951 vroeg hij in de gemeenteraad de é\andacht
van het college van B&W voor de instelling van
een jeugdparlement. Bij de behandeling van de
begroting van 1952 herhaalde hij zijn vraag.
B&W beloofden toen een onderzoek in te stellen naar de werking van dergelijke instellingen
in andere plaatsen. Burgemeester K.F.O. James
nam deze zaak persoonlijk ter hand en rapporteerde later het college in gunstige zin. Er was,
zoals dat meestal gaat, al een voorgeschiedenis.
De gemeente had in 1949 en 1950 bijeenkomsten voor nieuwe kiezers gehouden. De opkomst
op 5 mei 1949 en op 5 mei 1950 viel tegen;
respectievelijk 49 en 65 jonge kiezers gaven van
hun belangstelling blijk. Er waren ook velen
ambtshalve aanwezig bij die bijeenkomsten; in
1949 waren dat er 39 en in 1950 zelf 110 personen, inclusief de 56 leden van Gouda's Liedertafel. Later werd geconstateerd dat voor deze
bijeenkomsten, waarvoor de jonge mensen
persoonlijk werden uitgenodigd, te weinig belangstelling bestond van hen, voor wie ze waren
bedoeld, 'zodat deze de daaraan verbonden
kosten niet wettigen'. Eén van de redenen voor
de geringe belangstelling van de jongeren was
waarschijnlijk de onaantrekkelijkheid van het
degelijke pogramma, met klassieke muziek, een
toespraak en declamatie.
In 1951 werd geen zogenaamde burgerdag
gehouden en in 1952 werd de bijeenkomst voor
jonge kiezers gecombi_n.e~rd met de installatie
van de jeugdgemeenteraad op 29 mei in Kunstmin. Er waren toen 150 aanwezigen, waaronder
90 nieuwe kiezers en 18 leden van de jeugdgemeenteraad. Voor zover mij bekend zijn er
daarna nog drie bijeenkomsten voor jonge kiezers georganiseerd, namelijk op 3 mei 1960, op
16 maart 1966 en op 9 februari 1967. Over het
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• De Goudse Jeugdgemeenteratui in vergadering bijeen op 2 maart 1955
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algemeen viel de belangstelling echter ook toen
tegen.
De stadsbestuurders vonden de jeugdgemeenteraad een goed alternatief. De eerste
onafhankelijke voorzitter was de Goudse kantonrechter J. Zuur en eind 1954 werd hij, wegens vertrek naar elders, opgevolgd door G.M.
Nederhorst. Mede door diens leiding kreeg de
jeugdgemeenteraad in het Goudse leven een
hechte grondslag, zo werd bij zijn afscheid op 7
juni 1962 opgemerkt. C.H. Hagedom, die al drie
jaar met pensioen was, werd de nieuwe voorzitter van de jeugdgemeenteraad.

Houdijk en mw J.Ph. van Maaren-Kort (raadsleden) en F.A. Hoogendijk (oud-jeugdgemeenteraadslid). Laatstgenoemde werd aangeduid als
'oprichter van de jeugdgemeenteraad'. Het
onderwerp van die bijeenkomst was: 'Is politieke belangstelling voor de jeugd noodzakelijk?'

3. De afgedrukte.foto
Van de heer P.I.J. van Schie, oud-lid van de
Goudse jeugdgemeenteraad namens de jongerenorganisatie van de KVP, momenteel wonend
in Waddinxveen, kreeg ik de hier gepubliceerde
foto . Deze foto werd gemaakt op 2 maart 1955
en van links naar rechts zijn erop afgebeeld: W.
de Kruijf (ARJOS), mej. G.N. van Heuveln
(JOVD), J.A. de Gruyl (JOVD), T. Hopman
(ARJOS), mej. J .A.J.N. Wannet (griffier),
J.G.C. Kamphuisen (JO-CHU), G.M. Nederhorst (voorzitter), F.A. Hoogendijk (JOVD), A.
de Jong (Dem.-Soc. jongeren) en A.C.Q. van
Ruiten (JO-KVP). Zij wisselden van gedachten
over de kwestie van de bezitsvonning.

LEZINGEN

4. De vorige foto

In Tidinge van oktober 1994 is een foto van de
jèugdgemeenteraad afgedrukt, die ik destijds
van J.A.W. de Lange ontving. Het is een foto
van de jubileumvergadering op 10 januari 1963.
Het onderschrift bij de foto is niet geheel juist.
Niet mw J. Gorter-de Koningh (PvdA) is daarop
afgebeeld, maar mej . J. van Zanen (PvdA).
Omdat bij die foto .slechts een gedeelte van de
namen, van degenen die daarop zijn afgebeeld,
werd vermeld, volgen hier de presentiegegevens
uit het vergaderverslag. Misschien kan iemand
hiermee de nog niet geïdentificeerde personen
op die foto thuisbrengen. Bij de vergadering, ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan, waren
aanwezig: C.H. Hagedom (voorzitter), M.H.
Akkerman (ARJOS), H. Berghoef, mej. J. van
Zanen en M. Slager (Dem.-Soc. jongeren),
. J.G.C. Kamphuisen (CHU-jongeren), mej. 1.
van den Hondel, J.A.W. de Lange en J. Overkamp (KVP-jongeren) G.van den Berg, H. van
Arnhem en W. Methorst (SGP-jongeren), J.D.
van Dijk, mej. M. Teekens en D. Kok (JOVD),
J.P. Hak (Comm.jongeren), mej. J.A.J.N. Wannet (griffier) en de gasten K.F.O. James (burgemeester), Th. Arts, J. Blankert en J.J.A. Groeneveld (wethouders), J. Borgman, N. van Dantzig,
C. Drost, mw E. de Groot-Hoonhout, A.J.M.
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Drie lezingen over Gouda in de Tweede Wereldoorlog door auteurs van de 25ste bundel van
DieGoude.
24 april Jaarvergadering in 't Brandpunt, Turfmarkt 58 te Gouda.
Na de pauze wordt eerst een film vertoond(± 20
minuten) met authentieke opnamen van Gouda
rond de bevrijding, waarna Drs. R. van Dam een
chronologisch overzicht van de gebemt enissen
van die tijd voor zijn rekening zal nemen, Men
denke hierbij onder meer aan de mobilisatie, de
meidagen van 1940, de bombardementen op
Gouda, de hongerwinter en de bevrijding. In
deze lezing zullen, aan de hand van het te verschijnen boek, bovengenoemde aspecten de
aandacht krijgen.
15 mei Twee lezingen in de St.-Janskerk te
Gouda.
In het koor van de kerk zullen twee·thema's, de
Jodenvervolging en het Verzet, behandeld worden door resp. ds. H.C. van Itterzon en drs. H.J.
Maarsingh.

Ondanks een veelheid aan bronnen, zoals archiefstukken, dagboeken, kranten en foto's, was
één van de belangrijkste episoden in de geschiedenis van Gouda, de Tweede Wereldoorlog, tot
dusverre nauwelijks beschreven. Het Streekarchief Hollands-midden en het Zuidhollands
Verzetmuseum bezitten samen een unieke schat
aan gegevens, die er eiienlijk om vroeg ooit een
keer tot een publicatie te ·worden verwerkt. Nu,
bijna vijftig jaar na de bevrijding, staat deze
publicatie, een gezamenlijk project van 'Die
Goude' en het Zuidhollands Verzetsmuseum, op
het punt te verschijnen. Het boek telt meer dan
100 foto's.
D. Zwarts
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