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1. museumgoudA
U kunt de wandeling beginnen met een kop koffie of thee in het Museumcafe. Vervolgens 
gaat u naar de ‘martelkamer’ van het museum, die zich in de kelder bevindt. De 
martelwerktuigen zijn in de 17e en 18e eeuw in Gouda gebruikt om misdadigers te 
straffen.

Spaanse paard: gestrafte soldaten worden op dit martelwerktuig 
gezet en door de stad getrokken. Soms worden er ook gewichten 
aan de voeten gehangen, waardoor het slachtoffer uiteindelijk 
langzaam in tweeën wordt gesneden. Het Spaanse paard dankt 
zijn naam aan de opstand van Nederland tegen de Spaanse 
overheersing.  

Radbraadbank: hierop worden de armen en benen van rovers, 
piraten, samenzweerders, ketters, brandstichters en 
moordenaars gebroken met de ijzeren bout. Daarna wordt het 
hoofd afgehakt en op de ijzeren priem gespietst. Deze straf 
wordt ervaren als één van de ergste straffen.  

Wurgpaal: vrouwen die de doodstraf krijgen worden niet opgehangen, maar gewurgd aan 
de wurgpaal. Het is namelijk niet netjes om een vrouw op te hangen, omdat iedereen 
tijdens het stuiptrekken onder haar rokken zou kunnen kijken. 

Executiezwaard: het zwaard wordt gebruikt om misdadigers te onthoofden. Wanneer de 
straf wordt uitgevoerd, wordt het haar eerst samengebonden. Dit wordt als eervoller 
ervaren dan een onthoofding met een bijl; hierbij wordt als vernedering eerst het hoofd 
kaal geschoren. 

Executiebijl: de bijl wordt op verschillende manieren gebruikt. Bij het afhakken van 
vingers of handen van dieven en leugenaars, maar ook bij onthoofdingen.  

Geselpaal: geselen is het langdurig slaan met een stok of een zweep. Dit wordt gedaan als 
straf of om een bekentenis los te krijgen. 

Steen: de kaak (te zien in het Stadshuis) was oorspronkelijk een ton, later een houten of 
stenen platform, waarop de te straffen misdadigers tentoon werden gesteld. Van deze 
disciplinaire methode stamt het gezegde: ‘iemand aan de kaak stellen’. Oorspronkelijk 
luidde het gezegde letterlijk: ‘iemand op de kaak zetten’.  
De misdadiger op de kaak kreeg een steen om de nek. 

Brandijzers: ijzers om een misdadiger mee te brandmerken. Het ijzer werd eerst in een 
vuur gelegd totdat het roodgloeiend was. Daarna werd het op het lichaam van een 
misdadiger gedrukt. Het merkteken werd zo in de huid gebrand. Nadat de wond genezen 
was, bleef het merkteken als een litteken zichtbaar, zodat de misdadiger als zodanig door 
iedereen herkend kon worden.  

Dolcel: de dolcel was niet bedoeld als martelwerktuig, maar als plek waar psychiatrische 
patiënten werden opgesloten. 

Bron: www.museumgouda.nl 



2. Jeruzalemkapel
Ga via Achter de Kerk naar de plek waar de Jeruzalemstraat overgaat in de Spieringstraat.
Hier bevindt de Jeruzalemkapel zich.

Priester Gijsbrecht Willemsz Raet ging op bedevaart naar het Heilige Land, naar 
Jeruzalem. Daar bezocht hij het Heilige Graf waar Jezus Christus na zijn kruisdood 
begraven zou zijn geweest. Boven dat graf was in de laat-romeinse tijd een grote ronde 
basiliek gebouwd, de Anastasis- of Opstandingskerk. In die kerk was een heiligdom 
gebouwd met een speciale plattegrond. Er was een rechthoekig voorstuk met daaraan vast 
een twaalfhoekige ruimte waarin het eigenlijke graf te zien was. In de twaalf hoeken 
stonden pilaren. Daarin zag men het symbool van de twaalf apostelen rond Jezus. Dat 
heiligdom werd het voorbeeld van een aantal Jeruzalemkapellen die in Nederland 
gebouwd zijn. Gijsbrecht Raet liet de Jeruzalemkapel in Gouda bouwen met als 
plattegrond die van dat heiligdom boven het graf van Jezus in Jeruzalem. De kapel zelf 
was ook geïnspireerd door het heiligdom, maar werd wel in laatgotische stijl afgebouwd. 
Hier in Gouda is in de 18e eeuw op de plaats van het rechte stuk een nieuw woonhuis 
gebouwd. 

Aan het gebouw is te zien dat priester Raet niet zomaar iemand was. Hij was onderpastoor 
van de Sint Janskerk, maar daarnaast schijnt hij in onroerend goed gehandeld te hebben. 
Hij ging in ieder geval waarschijnlijk op reis als luxe pelgrim, te paard en met bedienden. 
Pelgrims waren namelijk niet altijd arme, simpele gelovigen die in slonzige herbergen of in 
kloosterstallen sliepen. Denkt u maar eens aan het bonte gezelschap uit de Canterbury 
Tales. En ze waren ook niet altijd vrome gelovigen. 

In de middeleeuwen waren er niet zoveel gevangenissen. Voor een belangrijk deel werd 
een gevangenis gebruikt als huis van bewaring in afwachting van een gerechtelijk vonnis, 
en dat was vaak wat anders dan een gevangenisstraf. 
Als iemand voor een zwaar misdrijf veroordeeld werd, was dat vaak de doodstraf. Voor 
een licht vergrijp moest iemand aan de schandpaal genageld of aan de kaak gesteld 
worden. Als iemand wel een ernstige, maar geen halsmisdaad begaan had, dan werd hij of 
zij vaak voor kortere of langere tijd verbannen. Zo’n uitstoting uit de eigen gemeenschap 
was toen een zware straf. In heel Europa woonden toen nog maar vijf miljoen mensen. 
Het platteland kende wel veel kleine dorpen en steden, maar daar kende iedereen 
iedereen. Een vreemdeling was niet zomaar welkom en veroordeelden werden nogal eens 
weggejaagd. Dus een banneling moest maar zien hoe hij verder zijn leven door kwam. 

Je kon ook op bedevaart worden gestuurd, op pelgrimstocht. Dat kon hier in Nederland 
zijn, maar ook naar verdere streken. Dat hing af van de zwaarte van de misdaad. Rome, 
Santiago de Compostella en Jeruzalem waren populaire bestemmingen. Een reis daarheen 
was niet zonder gevaar, vooral niet voor lopende pelgrims. Slecht weer, honger en dorst, 
rovers, het kwam vaak op het pad van de pelgrim. Dat hoorde erbij. Om te laten zien dat 
een veroordeelde het einddoel gehaald had, moest hij een officieel souvenir mee 
terugbrengen, een zogenaamd pelgrimsinsigne. Dat was meestal een broche van lood, tin 
of brons, maar het kon ook een aardewerk beeldje zijn. Omdat er ook wel handige lieden 
waren die ergens langs een pelgrimsroute valse pelgrimsinsignes verkochten aan mensen 
die het zich makkelijk wilden maken, besloten sommige rechters dat de veroordeelde op 
de plaats van bestemming een of meer missen moesten bijwonen. Als bewijs daarvan 
moest de pastoor van zo’n kerk dan een bewijsbrief meegeven. Een verre pelgrimstocht 
duurde vaak zo’n twee jaar. Als een veroordeelde daarna veilig terugkeerde, waren de 
gemoederen weer tot rust gekomen en kon hij zijn leven in de gemeenschap weer op de 
rails zien te krijgen. 



3. Tuchthuis (nu Ernst Casimirschool)
Ga de Koepoort in en sla linksaf de Groeneweg in. Op nummer 27 zit de Ernst
Casimirschool; vroeger zat hier het tuchthuis.

Gouda had aan het begin van de 17e eeuw verschillende plekken waar misdadigers in 
bewaring gesteld werden of gestraft werden, zoals het kasteel, de stadhuiskelder en 
enkele stadspoorten. In 1611 kwam er een tuchthuis in de leegstaande gebouwen van het 
Sint-Catharinaklooster aan de Groeneweg. Nu is de Ernst Casimirschool er gevestigd.  

Sint-Catharinaklooster 

De gevangenen stonden om half vijf op en aten brood. Daarna werkten ze tot tien uur in 
één van de werkplaatsen. Van tien tot elf hadden ze pauze en kregen ze een kop soep. De 
volgende maaltijd was om drie uur: ratjetoe (stamppot) of een andere warme schotel. Na 
een wandeling over de binnenplaats gingen ze weer naar de werkplaats, waar ze tot half 
acht aan de slag waren. Na een broodmaaltijd zochten de gevangenen de slaapzaal op, 
waar om negen uur het licht uitging.  

Het Tuchthuis had inkomsten via verschillende wegen: 

• De gevangenen verbleven een groot deel van de dag in de werkplaatsen. De
vrouwen moesten bijvoorbeeld stof spinnen, weven en spoelen; de mannen beukten
hennep, waardoor het gebruikt kon worden voor de garenindustrie. Het geld dat ze
hiermee verdienen, was bedoeld voor het onderhoud van de gevangenis en voor het
salaris van de personeelsleden.

• Een andere inkomstenbron voor het tuchthuis was de organisatie van een
succesvolle loterij in 1614.

• Ook konden mensen erfenissen, legaten en donaties aan het tuchthuis vermaken
of geld stoppen in een bus die op de binnenplaats hing.



• Tot slot zorgden de proveniers voor geld in het laatje. Proveniers, ook wel
kostkopers genoemd, waren verzekerd van kost en inwoning nadat ze een som geld
hadden ingebracht. Dat kon onder andere bij het tuchthuis; in 1638 waren er vier
kamers beschikbaar voor proveniers.

In 1821 kwamen er verschillende soorten gevangenissen. Het Goudse tuchthuis werd een 
Huis van Bewaring. En in 1837 verhuisden de mannen naar gevangenissen elders in het 
land en bleven alleen de vrouwen over. De meesten van hen waren schuldig aan diefstal. 
Ook overspel en prostitutie waren veel voorkomende delicten. In 1861 werd de 
vrouwengevangenis opgeheven; de gevangenen verhuisden naar de strafgevangenis in 
Woerden.  

Zie ook: Tidinge januari 2010 

En Tidinge oktober 2008: In de nacht van 13 op 14 april 1800 werd de arme Marrigje op 
heterdaad betrapt. Ze had ingebroken in de winkel van weduwe Spit op de Turfmarkt en 
daarbij zo'n twee tot drie gulden buitgemaakt. Na langdurig verhoor bekende ze nog 
verschillende andere vergrijpen. Haar straf was dan ook zwaar: 6 jaar opsluiting in het 
Tuchthuis en daarna verbanning uit Holland. 

Vrouwen aan het werk op de zolder van het tuchthuis 



4. De Doelen
Loop de Groeneweg uit en ga rechtsaf de Lange Tiendeweg in. Op nummer 93 zit het
gebouw ‘De Doelen’. De schutterij die hier gevestigd was, zorgde voor de bescherming van
de Gouwenaren.

Voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de stad kon het 
gemeentebestuur steeds een beroep doen op de schutterij en het garnizoen. Volgens de 
Grondwet van 1815 moest in iedere gemeente een schutterij worden opgericht. De 
schutterij moest in vredestijd de inwendige rust helpen bewaren en diende in oorlogstijd 
als versterking voor het leger.  

De wet op de schutterij uit 1815 maakte onderscheid tussen dienstdoende schutterij en 
rustende schutterij. Op alle gemeenten met meer dan 2.500 inwoners “binnen de besloten 
kring of omtrek der gebouwen” rustte de verplichting om een dienstdoende schutterij op te 
richten en in stand te houden. Alle kleinere gemeenten kregen een rustende schutterij, die in 
geval van oorlog gezamenlijk met de dienstdoende schutterijen zou dienen als landstorm. De 
rustende schutterij bestond eigenlijk alleen op papier, omdat het in dun bevolkte streken 
vrijwel onmogelijk, maar ook onpraktisch was, de schutters tot bruikbare eenheden te 
formeren. 

In een stad als Gouda, waar een dienstdoende schutterij was ingesteld, waren alle 
mannelijke inwoners tussen de 25 en de 30 jaar gehouden aan de schuttersplicht. De 
diensttijd bedroeg vijf jaar, gevolgd door een reservetijd van nog eens vijf jaar. De 
dienstplichtigen werden op basis van loting bij de schutterij geplaatst. Zij die werden 
ingeloot, kwamen op de schuttersrol. Een vijfde deel werd naar de reserve gestuurd. De 
overige mannen werden ingedeeld in de zogeheten bannen. De eerste ban werd gevormd 
door de actieve schutterij. Hierin vond men de ongetrouwde mannen en de getrouwde 
mannen zonder kinderen. De getrouwde mannen die aan het hoofd stonden van een gezin 
met kinderen en zij die vanwege hun betaalde werkzaamheden verhinderd waren, waren in 
de regel ingedeeld bij de tweede of derde ban. Gouda kende slechts twee bannen. De 
schutters kwamen geregeld bijeen om zich te oefenen voor hun taak. Er werd geschoten en 
geëxerceerd onder begeleiding van legerofficieren die speciaal voor de oefening van de 
schutterij waren vrijgemaakt. Het schutterslokaal bevond zich in de Doelen aan de Lange 
Tiendeweg. 

Volgens het Reglement op de schutterijen mocht het stadsbestuur bij brand of 
ordeverstoringen de schutterij onder de wapenen roepen. Dat werkte als volgt. De 
burgemeester of een van de wethouders verwittigde de commandant, die onmiddellijk alarm 
liet slaan. Elk lid van de schutterij begaf zich dadelijk met zijn wapen naar de vaste 
verzamelplaats. Daar ontving hij zijn orders. In Gouda werd de schutterij regelmatig ingezet 
bij brand. De schutters zetten dan de omgeving van de brandhaard af zodat de spuitgasten 
ongestoord hun werk konden uitvoeren. Een enkele maal gebeurde dat ook buiten de 
gemeente, zoals in juni 1825 toen de schutterij assisteerde bij een ernstige brand in de 
Willens, toen nog vallende onder de gemeente Stein.  



Schutterstuk 



5. Het garnizoen / de kazerne
Loop de Lange Tiendeweg terug in en ga de Wilhelminastraat in (dit was vroeger het
hoerenbuurtje van Gouda). Ga de Agnietenstraat in. Op nummer 21 zit nu de bioscoop;
vroeger was hier de kazerne gevestigd.

Behalve op de lokale schutterij kon het stadsbestuur een beroep doen op de militaire macht. 
Het uit 1824 stammende Reglement voor het bestuur der steden gaf de burgemeester de 
mogelijkheid om de hulp of bijstand van het leger in te roepen. Hij kon dat niet alleen doen 
wanneer met harde hand de orde in de stad hersteld moest worden, maar ook wanneer hij 
de openbare orde bedreigd achtte. In het eerste geval diende de krijgsmacht een repressief 
doel. In het tweede geval was er veel meer sprake van preventie. De militaire commandant 
mocht de requisitie niet weigeren.  

Veel steden, waaronder Gouda, hadden in de negentiende eeuw een eigen garnizoen en 
daarmee ook de mogelijkheid om bij ordeverstoring onmiddellijk bijstand te vorderen. Dat 
was een belangrijk voordeel. Al vanaf de zestiende eeuw verbleven er met grote regelmaat 
troepen binnen de stadsmuren. Toch had Gouda niet de status van garnizoensstad. Een 
garnizoen bracht namelijk ook financiële verplichtingen met zich mee en daar hadden de 
toenmalige gemeentebesturen weinig trek in. Pas in 1787, onder het toenmalige Patriottische 
bewind, werd Gouda garnizoensstad en dat bleef zij tot 1922. De militaire bezetting wisselde 
regelmatig van samenstelling, al was het vooral infanterie dat in de stad verbleef. Het 
voormalige Pesthuis aan de Varkensmarkt, dat in 1614-1617 was gebouwd om pestlijders op te 
vangen, werd aangewezen als kazerne. Het gebouw was echter te krap om het gehele 
garnizoen te huisvesten en daarom werden steeds militairen ingekwartierd bij de bewoners. 
Deze laatste regeling was niet erg populair. Een militair over de vloer werd als een 
regelrechte inbreuk op de privacy beschouwd. In 1841-1842 werd het voormalige Pesthuis 
grondig verbouwd en uitgebreid. Pas toen was er ruimte voor het gehele garnizoen en kon de 
inkwartiering worden opgeheven. Vanaf dat moment raakte het gebouw ook bekend als de 
kazerne.  

Voor de kazerne lag het Pesterf, een kerkhof dat werd gebruikt voor het begraven van 
overledenen uit de gasthuizen en het tuchthuis. Al lange tijd klaagden de militairen over dit 
kerkhof zo dicht bij de deur. Het zou een slechte invloed hebben op de gezondheid van de 
troep. Hoewel deze klachten door de stedelijke Commissie van Kazernering eerst nog als 
onterecht werden afgedaan, besloot het gemeentebestuur in 1832 om het kerkhof te sluiten. 
Het terrein werd daarna ingericht als exercitieplaats en inspectieterrein. 

Het Goudse garnizoen verleende geregeld bijstand. Een deel hiervan was structureel. Zo 
leverde het garnizoen een vaste wachtpost voor de vrouwengevangenis aan de Groeneweg 
totdat deze in 1861 werd opgeheven. Daarmee kon de stad zich extra personeel uitsparen. 
Incidenteel leverde het garnizoen vooral bijstand bij brand. In 1831 werd het door de 
burgemeester bedankt voor zijn hulp bij een brand in korenmolen ‘t Slot. En soms werd het 
garnizoen ingezet bij de handhaving van de openbare orde. Dat gebeurde in Gouda 
mondjesmaat. Slechts een enkele maal werd het garnizoen ingezet om een rel neer te slaan. 
Dat was in 1836 toen een religieus geschil tot grote onrust in de stad leidde. Toch was het 
voor het stadsbestuur een geruststellende gedachte om altijd een extra machtsinstrument 
achter de hand te hebben.  



6. Boelekade
Loop de Agnietenstraat verder uit; deze gaat over in de Korte Vest. Vanaf de hoek bij de
Kijkshop kunt u de Boelekade zien (dat is de straat waaraan de Goudse Schouwburg
gevestigd is).

Op de Boelekade vond de Passiespelenoproer plaats. Een gezelschap uit Zuid-Duitsland 
deed verschillende plekken in Nederland aan om de Passiespelen op te voeren. De spelers 
beelden bijbelse taferelen uit, naar schilderijen van Da Vinci, Rubens en Van Eijck. Het 
toneelgezelschap deed Gouda aan, en wel op donderdag 19, vrijdag 20 en zondag 22 juli 
1883. 
Verschillende dominees riepen hun gemeenten op om voor een oproer te zorgen. 
Naarmate de eerste voorstelling naderde, nam de spanning in de stad toe. De Goudsche 
Courant werd overspoeld met brieven, waarin werd aangegeven dat ‘het heilige werd 
veracht’. Op straat kwam het tot openlijke scheldpartijen tussen voor- en tegenstanders. 
Tijdens de voorstelling liep de situatie volledig uit de hand. Buiten Zaal Kunstmin (een 
zaal van Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade) verzamelde zich een grote menigte, 
die luidkeels blijk gaf van haar afkeuring. Bezoekers werden nageroepen en al snel vlogen 
de eerste stenen door de lucht. De politie probeerde de menigte nog tot kalmte te 
bewegen, maar zonder succes. Daarom besloot de politie om het terrein te ontruimen, 
met behulp van de militaire wacht. De toegangswegen tot de zaal werden door militairen 
afgezet.  

Tijdens de tweede voorstelling moesten militairen en politieagenten nog harder werken om 
de rust in de buurt te bewaren, want er kwamen ook veel sensatiezoekers naar de stad. 
Met het eigenlijke verzet tegen het passiespel hadden ze weinig van doen. Na sluitingstijd 
van de fabrieken sloot een grote groep arbeiders zich bij de menigte aan. Lantaarns en 
ruiten sneuvelden en een groep relschoppers wist door te dringen tot vlak bij de woning 
van burgemeester Van Bergen IJzendoorn aan de Oosthaven. Bij de Noodgodsbrug 
versperden militairen hen de weg. Vanaf de overkant van de gracht bekogelde de menigte 
het huis van de burgemeester met stenen. Van Bergen IJzendoorn vaardigde een 
samenscholingsverbod uit voor 21 juli; op dit dag was er weer een voorstelling. Hoewel 
het samenscholingsverbod werd genegeerd, bleef het toch rustig in de stad. Dat kwam 
wellicht ook doordat de burgemeester bijstand had gevraagd van een detachement van 21 
huzaren uit Den Haag.  

Huzaren 



7. Nonnenwater
Ga via de Korte Vest naar het Regentesseplantsoen, de Hof van Jansenius, de Nieuwe
Haven en de Hoge Gouwe naar het Nonnenwater.

Gouda had in de vorige eeuw te maken met groepsvorming. Jongeren verenigden zich per 
brommer of motor. De meest notoire club was de Black Harley. Deze motorclub die onder 
auspiciën van de Hell’s Angels beheerste enige jaren lang het uitgaansleven. In oktober 
1979 telde de Black Harley zo’n 70 leden. Op zoek naar een eigen onderkomen en na een 
vruchteloos bezoek aan de gemeenteraad kraakten zij “Over de Brug” om haar eisen 
kracht bij te zetten. Het gemeentebestuur zwichtte en stelde het leegstaande GEB-
gebouw aan het Nonnenwater beschikbaar. Burgemeester Chr. van Hofwegen hoopte dat 
de Harley’s zich dan rustig zouden houden. Twee jaar lang behuisde de Black Harley haar 
clubgebouw, dat in een vesting werd veranderd en bekend werd als de Harley-bunker. 
Inderdaad hield de club betrekkelijk rustig in de stad, maar daarbuiten namen de klachten 
toe. In oktober 1980 vroegen enkele raadsleden om een evaluatie van het beleid dat de 
gemeente ten opzichte van de Black Harley voerde. Burgemeester Van Hofwegen 
reageerde nogal terughoudend. Kennelijk wilde hij de zaak niet provoceren.  

De Rotterdamse officier van justitie mr. D. Hart bleek was heel wat minder tolerant. Hij 
had inmiddels de nodige zaken in behandeling en in een interview met de Goudsche 
Courant verklaarde hij in november 1981 dat de grens van het toelaatbare was bereikt. 
Over de aanpak had hij inmiddels keiharde afspraken met de Goudse politie gemaakt. 
Nadat in januari een Waddinxveense vrouw aangifte deed van een verkrachting, greep Hart 
in. Op 21 januari viel een 65 man sterke politiemacht de Harley-bunker binnen. Er werden 
vier leden aangehouden en de politie vond een kleine hoeveelheid wapens. Burgemeester 
K.F. Broekens stelde zich aanvankelijk nog gereserveerd op. Hij betreurde het ingrijpen, 
want het ging naar zijn zeggen juist goed. Bij de Goudse politie dacht men daar anders 
over. Zij had staan dringen om aan de actie deel te mogen nemen. Commissaris Boender 
zei tegen de Goudse Courant, dat sommige agenten niet eens wilden worden afgelost. 
Naderhand volgden nog meer arrestaties. Meerdere leden draaiden de gevangenis in. De 
inval betekende het einde van de Black Harley.  



8. Hoek Hoogstraat en Blauwstraat
Ga naar de Hoge Gouwe en sla linksaf de Turfmarkt in; houd het water aan de linkerhand.
De Turfmarkt gaat over in de Blauwstraat. Op de hoek van deze straat en de Hoogstraat zit
nu uitzendbureau Timing; vroeger zat hier bakker Derksen.

Op de hoek van de Hoogstraat en de Blaauwstraat zit nu uitzendbureau Timing. Vroeger 
zat daar bakker Derksen. Hij was een anti-revolutionair. Op 12 mei 1898 hing bakker 
Derksen de vaderlandse driekleur uit ter ere van de inhuldiging van koning Willem II in 
1849. 

Op 15 mei vierde Gouda de herverkiezing van burgemeester Van Bergen IJzendoorn als lid 
voor de liberalen in de Provinciale Staten. Naar aanleiding hiervan haalde bakker Derksen 
(anti-revolutionair) de vlag demonstratief naar binnen. 

Vanwege zijn politieke activiteiten had bakker Derksen al vaker mensen woedend 
gemaakt. Er verzamelden zich zo'n honderd verontwaardigde aanhangers van de 
burgemeester bij de bakker. 

Commissaris Tuinenburg gaf opdracht, dat alle beschikbare agenten en nachtwachten naar 
het bureau moesten komen. Hij verwachtte ongeregeldheden. Commissaris Tuinenburg 
ging naar bakker Derksen met het verzoek de vlag weer op te hangen. Derksen weigerde 
dit, omdat hij zijn partij niet wilde verloochenen. In de Hoogstraat, maar ook op de 
Westhaven werd het steeds drukker. Rond half negen 's avonds ging een kleine groep naar 
het woonhuis van Derksen aan de Veerstal. Onderweg werd aan de Westhaven een ruit 
ingegooid, waarop de straat voor het huis van Derksen werd afgezet. Men probeerde de 
orde te herstellen. 

Toen om negen uur twee ruiten van de winkel werden ingegooid, liet Tuinenburg de 
Hoogstraat vanaf de Markt tot aan de Blaauwstraat ontruimen en afzetten. Wethouder 
Noothoven van Goor sprak het publiek toe, waarop het publiek zich verwijderde. Om half 
tien probeerden jongens met een hekwerk van een schapenhok door de afzetting heen te 
breken. 

Twee van de jongens werden aangehouden. De overige jongens trokken door de stad om 
bij negentien adressen van anti-revolutionairen en rooms-katholieken de ruiten in te 
gooien. Volgens het rapport van de politie wilden de jongens de bewoners op die manier 
dwingen de vlag uit te steken. Pas rond elf uur keerde de rust terug. 

De volgende dag meldde de NRC in een vernietigend artikel, dat de politie veel te laat had 
opgetreden. Commissaris Tuinenburg was hierover zeer geïrriteerd. Dit werd nog erger 
toen de Goudsche Courant het artikel overnam. De politie werd gemis aan beleid 
verweten. Met steun van B&W verklaarde de commissaris dat de correspondent onwaarheid 
had gesproken. Zijn korps was de hele avond in touw geweest. 

Zie ook Tidinge april 2009. 

http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/10/Tidinge-2009-april.pdf
http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/10/Tidinge-2009-april.pdf


8. Stadhuis  
Ga via de Hoogstraat naar de Markt. In het midden van de Markt staat het Stadhuis.  
 
Het stadhuis is gebouwd in laatgotische stijl met Vlaamse invloeden en werd in 1450 in 
gebruik genomen. De voorgevel is gericht op de Hollandsche IJssel. Vijftiende-eeuwse 
bezoekers kwamen via de haven de stad in en zagen zo het gebouw in zijn volle glorie. Het 
was echt een huis van de stad. Niet alleen zetelde er het stadsbestuur, maar ook de 
rechtbank, de stadswacht, een aantal toezichthouders op weeshuizen en kloosters, de 
stadsbode woonde er, wanbetalers werden er vastgezet, in de ruimten op straatniveau 
werd geslacht vlees onder gemeentelijk toezicht verkocht en in de ruimte daarnaast was 
zelfs een tijdje een buskruit- en wapenopslag. Langzamerhand zijn al deze functies naar 
elders overgebracht. Wel worden er nog veel vergaderingen van gemeentelijke diensten 
gehouden. Bijzonder is dat hier al eeuwen veel huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden. 
 
Rond 1692 werd het stadhuis gemoderniseerd. De indeling werd aangepast, waarbij zelfs 
de zware steunbalken werden weggehaald. Er kwam een voornaam, klassiek interieur 
voor in de plaats. In de entreehal bouwde men rechts van de ingang een muur met 
openingen, van tralies voorzien. Daarachter hield de rechtbank zitting. Het publiek kon 
vanuit de hal de rechtsgang volgen. In de 19e eeuw kwam tegenover de rechtbank 
eenzelfde muur te staan, maar nu met glasvensters en deuren in de openingen. Daar was 
voortaan het wachtlokaal annex kantoor voor de politie.  
 
Wat is “de Vierschaar spannen”? 

Als er tegenwoordig een rechtszaak moet worden behandeld, dan gebeurt dat in het 
gebouw van de Rechtbank, in de rechtszaal. Vele eeuwen geleden werd de Vierschaar 
gespannen. Dat betekende dat er ergens buiten onder een lindeboom een touw als een 
soort boksring gespannen werd. Binnen die boksring werden aan de kanten vier banken 
neergezet. Die banken werden ‘schoren’ of ‘scharen’ genoemd. 

• Op de eerste bank zat de schout, het hoofd van politie. Hij was de voorzitter en hij 
zorgde ervoor dat alles eerlijk en goed verliep. 

• Op de tweede bank zat de eiser, die officieel een beschuldiging geuit had. 
• Op de derde en vierde bank namen de schepenen plaats. Zij waren in dit geval de 

rechters en letterlijk de wet-houders.  
• Dan werd de gedaagde of verdachte van een overtreding of misdaad binnen de ring 

gebracht. Hij moest in het midden staan. 
 
Als vier- of vijfhonderd jaar geleden de stadsbode omriep dat de vierschaar gespannen ging 
worden, kwamen belangstellenden het stadhuis binnen en liepen ze door naar de 
middelkamer.  
Rechts stonden banken rond een tafel opgesteld. Ervoor was een hek neergezet waarachter 
het publiek moest blijven. 
Ook hier zat op de eerste bank de schout als voorzitter en op de tweede de eiser. Dan 
mocht op de derde bank de beklaagde of verdachte zitten, en tenslotte namen achter de 
tafel de schepenen op hun bank plaats.  
 
Het publiek mocht alleen maar toekijken en moest zich onthouden van ongevraagd 
commentaar en – erger – scheldpartijen. Maar soms vroegen de schepenen wat het publiek 
van de beschuldigingen vond. Dat kon natuurlijk heftige reacties oproepen, wat weer tot 
ingrijpen van de schout en zijn mannen, zijn ‘rakkers’, leidde. 
 



Veroordeeld 
Was de verdachte ter dood veroordeeld, dan werd hij naar buiten gebracht, de linkertrap 
af en dan via een laddertje naar het schavot geleid.  
Vanuit het stadhuis was er geen deur naar het schavot, want het was natuurlijk 
ondenkbaar dat een misdadiger door de mooiste zalen van de stad mocht lopen. Ook alle 
andere veroordeelden moesten het stadhuis verlaten via de linkertrap, of ze nu naar de 
gevangenis gingen in afwachting van de marktdag waarop dat zou gebeuren, of 
veroordeeld waren tot gevangenisstraf of tot verbanning. 
Dit alles had te maken met het religieuze gegeven dat Jezus Christus, die zit aan de 
rechterhand van God de Vader, op het einde der tijden alle mensen zal oordelen. De 
goeden zullen rechtsaf naar de hemel gaan, maar de zondaars zullen linksaf de hel in gaan. 
Het bijgeloof zegt, dat bruidsparen die zojuist hier getrouwd zijn, niet de linkertrap af 
moeten gaan, want dan zou er geen zegen op hun huwelijk rusten.  
 
Trappen met cachots 
In vroeger eeuwen waren onder de bordestrappen twee celletjes aangebracht, de cachots. 
Daarin konden dronkenlappen hun roes uitslapen of werden kwajongens een tijdje 
opgesloten. Toen in 1900 het nieuwe politiebureau geopend werd, waren ze niet meer 
nodig. Rond 1950 zijn ze gesloopt. 
 
De kaak 
Lang geleden werden mensen te schande gezet door ze aan een paal te binden of zelfs wel 
een met een oor aan de paal te spijkeren. Aan de paal genageld. Ook kon iemand op een 
ton te kijk worden gezet. Die ton werd later een zuil tegen een muur, of een balkonnetje 
zoals hier aan het stadhuis. 
De veroordeelden moesten meestal op marktdagen één tot een aantal uren op de kaak 
staan. Daarbij kregen ze vaak een bord om hun nek waarop de aard van hun misstap 
geschreven stond. Ze moesten dan alle beledigingen en soms wat rot fruit over zich heen 
laten komen. Stenen gooien was verboden. Het was dus voor de lichtere vergrijpen vooral 
een psychische straf. Voor wat zwaardere vergrijpen kreeg een veroordeelde een steen om 
de nek gehangen. Zo’n steen is nog te zien in de ‘martelkamer’ van museumgoudA. Voor 
ernstige vergrijpen was het staan op de kaak het begin of soms de afsluiting van een 
andere straf, namelijk langdurige verbanning of verplichte verre bedevaart. Tot in de 18e 
eeuw is de kaak gebruikt. Zo moest in 1749 de 70-jarige Lijsje van de Weg op de kaak 
staan met een bord om haar nek. Daarop stond “Pretense waarzegster”. Dat was bedrog, 
en dus verboden. 
 
 



 

 

 
Achter de tafel de zeven schepenen (1 t/m 7) en de vier burgemeesters (a t/m d). Links van de 
tafel is waarschijnlijk de schout (A) en rechts zit de verdachte (10).  
Let op de pilasters en kapitelen. Ze zijn nog steeds aanwezig. 



9. Arti Legi  
Steek de Markt over naar nummer 27. 
 
Het gebouw Arti Legi bood vroeger huisvesting aan de stadstekenschool (Arti) en het 
kantongerecht (Legi). Het gebouw is ontworpen in 1855 door de architect Willem 
Cornelis van Goor.  
 
9 juni 1860: executie van Pieter Pijnacker. Hij was schuldig aan de moord op de jonge 
boerin Geertrui Vergeer in Randenburg (een buurtschap onder Reeuwijk). Ze was nog 
geen jaar getrouwd met Cornelius en was zwanger van hun eerste kind. Toen Cornelius op 
zaterdag 29 oktober 1859 thuiskwam van het melken, vond hij zijn vrouw in de schuur. 
Bewusteloos, vooroverliggend in een plas bloed. Cornelius rende naar één van zijn 
dagloners, Pieter Pijnacker, en vroeg hem om dokter Reuber te gaan halen in 
Waddinxveen. Een half uur nadat deze dokter binnenkwam, overleed Geertrui. Uit 
autopsie bleek dat ze door geweld om het leven was gekomen. Uit inspectie van de woning 
bleek dat er wat spullen weg waren: geldbedrag ( 20 à 39 gulden), drie waagbriefjes, 
horloges, belastingbiljetten, een bruine leren portefeuille en een groot aantal gouden en 
zilveren voorwerpen, waaronder kettingen, ringen en een pepermuntdoos. 
 
Het politieonderzoek werd verricht door de Rijksveldwacht en de Goudse 
gemeentepolitie. Op 7 november 1860 ving rijksveldwachter Schuppers het gerucht op dat 
de 37-jarige Pieter Pijnacker mogelijk bij het misdrijf betrokken zou zijn. Pieter was 
getrouwd met Lena van Rijn en had drie kinderen (van 10, 7 en 0). Pieter verhuurde zich 
aan verschillende boeren in de omgeving, onder wie Vergeer.  
De politie deed huisonderzoek, maar vond alleen een paar snippers van een 
stemformulier. En dat was vreemd, want Pieter had geen stemrecht, omdat hij niet tot de 
vermogende burgers behoorde. Het stemformulier bleek te behoren tot de vader van 
Geertui. Pieter kon niet verklaren waar de papiersnippers vandaan kwamen en vertelde 
tegenstrijdige verhalen over wanneer hij Geertrui voor het laatst gezien had. Reden voor 
de politie om Pieter op te pakken. Zijn vrouw Lena vertelde hoe Pieter op 29 oktober 
vroeg was opgestaan om een kaas te stelen. Lena had gezegd “Piet, Piet doe het niet”. 
Pieter ging toch en kwam na een tijdje weer binnen met een kaas. Lena had toen 
uitgeroepen: “Oh God! Piet het zal uitkomen”. Pieter had toen gezegd: “Het zal niet 
uitkomen, want ik heb ze meteen maar doodgeslagen, andere zaken heb ik ook gestolen, 
doch als gij het zegt zal ik u denzelfden dood aandoen als die vrouw”.  
Pieter bekende de politie Geertrui vermoord te hebben. Door ziekte had hij enkele weken 
niets kunnen verdienen en zijn gezin had behoefte aan levensmiddelen. Daarom was hij de 
kaas gaan stelen. Eenmaal betrapt door Geertrui, was hij in “een oogenblik van 
ontsteltenis en verbijstering” tot zijn daad gekomen.  
De rechter bepaalde dat Pieter Pijnacker de doodstraf zou krijgen.  
 
De executie was bepaald op zaterdag 9 juni 1860, ’s middags om twaalf uur. Het schavot 
kwam uit Amsterdam en werd pal tegen de gevel van het kantongerechtsgebouw Arti Legi 
gezet. Zo kon Pijnacker vanuit het gebouw het schavot bestijgen, zonder eerst een 
wandeling af te moeten leggen.  
Op de Markt had zich in de loop van de ochtend ongeveer 7000 mensen verzameld. Via de 
schoolcommissie kregen de onderwijzers de opdracht de leerlingen tot na de 
terechtstelling op school te houden. 
De terechtstelling werd uitgevoerd door Dirk Jansen, de enige beul die nog in functie was 
in Nederland. De Amsterdamse Jansen was laarzenmaker en deed het beulswerk erbij. 
Onder het uitspreken van de woorden “O Here Jezus, in Uw handen beveel ik mijn geest” 
besteeg Pieter de laatste trede. De beulsknecht ontdeed hem van zijn schoenen, waarna 
de beul hem de strop om zijn hals legde en Pieter op het valluik liet plaatsnemen. Enige 



ogenblikken later opende de beul het luik en daarmee was de terechtstelling voltrokken. 
Het lijk bleef tot twee uur in de middag hangen. Daarna werd het van het touw gehaald.  
 
De doodstraf was vastgelegd in de Code Pénal, de Franse wetgeving die in 1811 was 
ingevoerd. Na de executies van Pieter en Nathan (in Limburg) werden in Nederland geen 
doodstraffen meer voltrokken. Vanaf 1861 werden alle doodstraffen door koning Willem III 
omgezet in levenslang. Op 22 mei 1870 werd de doodstraf met 43 stemmen tegen uit het 
wetboek verwijderd. 
 



11. Oosthaven 17 
Ga via de Wijdstraat en de Dubbele Buurt naar de Oosthaven 17. In de voorgevel van dit 
gebouw zit een afbeelding van Coornhert, die hier van 1588 tot 1590 woonde.  
 

Coornhert werd in 1522 in Amsterdam geboren, overleed op 29 oktober 1590 te Gouda en 
werd in de St.Janskerk te Gouda begraven. 
Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte hij in Haarlem. Aanvankelijk was hij als 
etser en graveur werkzaam, later als notaris en stadssecretaris. Door tal van polemische 
geschriften nam hij deel aan de geloofsstrijd. Hij keerde zich zowel tegen katholieken als 
calvinisten en werd daarom door beide partijen vervolgd. Eind 1576 werd hij door de Raad 
van Beroerte in de Gevangenpoort in Den Haag opgesloten, ook bracht hij enige jaren als 
balling in Duitsland door. 
Hij verdedigde het vrije denken in woord en geschrift in het Nederlands. Gebruikelijk 
was het toentertijd in het Latijn te schrijven. Hij heeft op die manier bijgedragen tot 
verrijking en verbetering van de Nederlandse taal. Internationaal was hij daardoor veel 
minder bekend dan bijvoorbeeld Erasmus. 
Aan het einde van zijn leven vluchtte hij van Delft naar Gouda. In Gouda vond hij een 
liberaal stadsbestuur, vrijzinnige predikanten in de St. Jan en de boekdrukker Jasper 
Tournay, die zijn werk wilde drukken en uitgeven. 
 
De laatste twee jaar van zijn leven woonde Coornhert in Gouda. Gouda was een tolerante 
stad en men vond het verschrikkelijk dat er mensen louter om wille van het geloof ter 
dood gebracht werden. De titel van zijn laatste boek was 't Proces van het ketterdooden. 
 
Zijn gedachtegoed vindt nog steeds weerklank in onze maatschappij. Bijvoorbeeld in de 
naar hem vernoemde Coornhert-Liga, die zich bezig houdt met de hervorming van het 
strafrecht. 
Coornhert stond een veel rationelere toepassing van het strafrecht voor. 
 
Coornhert was de eerste die zich afvroeg wat de oorzaken waren van de criminaliteit. 
 
In zijn boek Boeventucht zette hij zijn ideeën uiteen over een zinvolle wijze van 
strafoplegging en -uitvoering. Hij pleitte ervoor de gedetineerde voor te bereiden op 
terugkeer naar de maatschappij. 
In het Rasphuis en het Spinhuis werd aan de gevangenen (naar aanleiding van zijn boek) 
taken en werkzaamheden opgedragen. Ook veranderde de tot dan toe de zeer wrede 
manier van lijfstraffen. 
 
In Gouda is het gymnasium naar hem vernoemd.  
 
Bronnen:  
www.wikipedia.nl 
www.goudsecanon.nl  
Tidinge januari 2006  
 
 



12. Westhaven 52 
Steek over naar de Westhaven 52, waar Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden woonde. 
Hij was leider van de Patriottische beweging en lid van de vroedschap van Gouda. In 1783 
was hij betrokken bij de oprichting van het Goudse Vrijcorps, bestaande uit gewapende 
patriotten. 
 
In juni 1787 besloot Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van stadhouder Willem V, een 
verzoening te bewerkstelligen tussen Oranjegezinden en patriotten. Zij reisde per koets 
vanuit Nijmegen naar Den Haag en werd bij de Goejanverwellesluis (Hekendorp) staande 
gehouden door het Goudse Vrijkorps. De Lange van Wijngaerden (commandant van het 
vrijkorps) was op dat moment voor overleg in Woerden. Aan het begin van de avond keerde 
hij terug naar Gouda. Hij weigerde Wilhelmina de doorgang, waarop zij rechtsomkeert 
moest maken. 
Wilhelmina riep de hulp in van haar broer, Frederik Willem II, koning van Pruisen. Die zendt 
20.000 soldaten, omdat er geen genoegdoening komt van de Staten van Holland. 
 
In Gouda grijpen de aanhangers van Oranje hun kans en beginnen te plunderen. Zij richten 
zich o.a. tegen het huis en de goederen van De Lange van Wijngaerden. “Men begon met 
het inslaan der kostbaare spiegelglaasen en het openbreeken en stooten der deuren.” 
 
Er werd melding van gemaakt op het 'raadhuijs'. De bailliuw formeert een groep van 32 
schutters. Pas nadat hij die van brood en drinken had voorzien, trekken zij met hem op 
naar de Westhaven. Bij aankomst treffen ze daar een grote menigte aan. Beneden zijn ze 
bezig met het vernielen van de kostbare meubelen, tapijten, behangsels en houtwerk. 
Boven wijst de lijfknecht Frans Hartman op geheime plaatsen van het huis, waar zich de 
beste meubels, zilverwerk en andere waardevolle spullen bevinden. Veel komt ook op de 
stoep en de straat terecht. 
Een groep schutters wordt door de bailliuw tussen het huis en de menigte geplaatst. Zij 
mogen niemand doorlaten. 
 
De bailliuw ging met zes schutters naar binnen en ontruimde het pand; “eenige wierden de 
deur uijtgeleijd, en andere het vengster uijtgesmeten.” Omdat de schutters buiten 
stonden te praten en het spel stonden aan te kijken, drongen er steeds weer plunderaars 
binnen. 
Na de luiken dichtgedaan te hebben, bemerkte de bailliuw bij buitenkomst dat de 
plunderaars de glazen van de huizen van klerken, de predikant en de kruidenier aan 't 
ingooien waren. Stenen en zelfs geroofd zilver vlogen als een hagelbui over de hoofden. 
 
Veel patriotten ontvluchtten Gouda. De Lange van Wijngaerden vluchtte naar Brussel om 
vermoedelijk al in 1788 terug te keren. Toen in 1795 als de Fransen het land 
binnentrokken, keerde het tij voor De Lange van Wijngaerden en kreeg hij weer een 
bestuurlijke taak. 
Willem V was toen met zijn gezin naar Engeland gevlucht. 
 
 




