
'Door arÍnoede gedreven'. Hoe Marrigie
van der Putten op dievenpad ging
Els van den Heuvel

In de nacht van 13 op 14 april 1800, de nacht van Eerste op Tweede Paasdag,
begeeft ene Marrigje van der Putten, een armzalígklein vrou\Mspersoon van
omtrent 25 à 26 jaar,, zich op het dievenpad. Zij verlaat haar onderkomen in het
Klooster op de Raam, een huisje dat zij sinds de Goudse kermis 1799 deelt met
Hille van Kinssen, evenals Marrigje een bedelares, 'gaande des vrijdagds bij de
goede luijden om een duyt' . Marrigie van der Putten, armoedig gekleed, met don-
kere haren, 'hebbende swarte oogen int hooft', zoekthaar weg langs de slechtver-
Iichte Goudse straten, naar de Turfmarkt, waar ze eert winkeltje op het oog heeft
dat zich waarschijnlijk wel zal lenen om in te breken. De dag voor Pasen heeft
Marrigie ter verkenning het winkeltje reeds bezocht. Daar heeft Maria Bloed,
weduwe Spit, een nering in 'Coffy, thee en anders'. Het winkeltje ligt op de hoek
van de Vrouwesteeg en het lijkt gemakkelijk daar binnen te komen, omdat het
hout van het venster naast de deur in zeer slechte staat is. Aangekomen bij het
huisje van de weduwe Spit, wrikt Marrigie het venster open, klimt ÍLaar binnen en
schuift de grendel weg. Een glasraam achter het venster laat zich gemakkelijk ope-
nen, Marrigie sluipt voorzichtig naar de toonbank, waarin een lade is, die, zoals ze
gisteren geconstateerd heeft toen ze zogenaamd om zeep kwam vragen, geld bevat.
En inderdaad maakt de dievegge een daalder buit, bestaande uit een 'dertientje,

een schelling en enige dubbeltjes en duiten'.

Opeens slaat het noodlot toe, in de persoon van Adrianus Koeman de klapwaker, die
bezrgis zrjn iaatste ronde van die nacht te maken. Als hr.1 de huizen beschijnt met zijn
IanÍaarn, waarin een brandende kaars, bemerkt hij, dat br.1 het huis van de weduwe Spit
een venster open staat dat br.1 zgn vorige ronde nog gesloten was. Achterdochtig gewor-
den, beschSnt hr.1 nogmaals het venster en klopt dan op de deur, waarop er vanuit het
winkeltje geroepen wordt: 'Ik ben hier al, buurmanr. Meteen daarna springt er een
vïouwspersoon naar buiten. Onvervaard grupt de klapwaker haar vast, waarop de
vrouw begint te 'lamenteeïen en te soubatten' om haar los te latbn. 'Wat donder doe jr.1
daarirr', snauwt de klapwaker, maaÍ de vrouw weet zich los te worstelen en viucht in de
richting van de Kleiweg, waar zrj alsnog door dienders gearresteerd wordt.
Inmiddels is de weduwe Spit, ongetwqfeld gewekt door het rumoer, op het toneel ver-
schenen. tZiet eens in de laden', zegt de klapwaker, rwant toen het vïouwspersoon
vluchtte, hoorde ik geld rammelen in haar zak'. De weduwe Spit mist inderdaad twee à
drie gulden, bestaande uit dertien stuivers en een 'sesthalvet. Z4 weet nog te vertellen
dat er gisteren 'een vrouwspersoon in haar winkel is geweest dat om zeep kwam,
makende een praatje over een kind'.
In de avond van de l4e aprrl legt de klapwaker Koeman ('wonende aarr de varken-
markt, hebbende een vÍouw die Kaatje heet en drank verkoopt'), zrjn verklaring af in
het huis aan de Regenboog op de Markt, ten overstaan van de Burger van Bovene, liC
van het Committé van Justitie. Daar wordt ook de dievegge binnengeleid en vervolgens
gevangen gezet in de Tiendewegspooft.
Op 19 april wordt Marrigje van der Putten voor de eerste keer verhoord door genoemd
Committé van Justitie. Op de burgers Bleuland en Van den Kerkhoven na, is het Comité
voliedig aa:nwezrg. Tijdens het verhoor verklaart 2r125 à 26 laar oud te zijn, geboren te
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'Marrige op het diettenpad in Gouda' oftewel het 'Rooms hot'ie' aan de Raam'

Foto: Henny van Dolder-de Wit.

zqn in Gouda, geen bijnaam te hebben, ongetrouwd te zrJn en geen kinderen te hebben'

Sálae oud.ers ,gr o,r.rieden, 'ztlnde haar moeder Teuntje verleden winter overleden op

een handjevol stroo', gewoond hebbend in de Vogelesang rn de buurt van de

Speldemákerssteeg'. De gevangene geeft de diefstal bij de weduwe.spit toe' Ztl vetklaart

verder noolr ..rdJ, iets [estolár-r te Éebben.(D eze verklartng zaI echter br.1 een volgend
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verhoor heel anders luiden) . Zlj maak[ excuses, belovend e'en zal 't van mr1n leven niet
weer doen'. Op 23 april volgt het tweede verhoor van de verdachte. Inmidáek heeft nog
een andere klapwaker, genaamd Jan de Moor, een kennis van klapwacht Koeman, een
verklaring afgelegd die de gevangene in een heel wat slechter daglicht stelt. Hg zeg1 da1
hr.] 'dikwerft had gehoord van dievenlen tgdens de afgelopen winter'. Zo was er krnder-
goed gestolen br.1 ene Anna van der Vin op de Gouwe, ontvreemd door een klein , zwart
vrouwspersoon, dat bq zekere Hille van Kinssen woonde op de Raam, dicht brj 'de

Jonge van Bentum, den Pottebakker'. Bij nadere ondervraging geeft de gevangene dan
toe, zrch aan nog veel meer diefstallen te hebben schuldig gemaakt, o.á.r -ó.r van een
vrouwehemd en vSftien stuivers en vier penningen in een poortje op het Zevenstraat
(Zeugstraat) op een avond rint laast van den Jare 17gg' . En uit een huis in de
Candeeisteeg op de Raam, 'een blauwe streepte vrouwe Rok, en een kopere pot, verkogt
in de Vrouwesteeg'. Voorts verklaart ze, uit een huis op de Raam gestolèn te hebben:
'een kopere ketel, verkogt aan Willem van Houten, alias Willem de Mof, wonende in de
Vrouwesteeg'. Ze heeft daar zestren stuivers voor ontvangen. Ook wordt ze verdacht van
diefstal van twee houten bakjes met daarin enig geld, uil een huis op de Korte
Tiendewe g, maar dit wordt door de verdachte ontkend. Wel bekent ze de diefstal van'een wolle beddedeken in de Stoofsteegr. Die deken heefr zebeleend bU de Inbrenger
Landzaat op de Zeugstraat voor twee gulden oftewel veertig stuivers. Br.1 dit nader*ver-
hoor waren aanwezíg: alle leden van het Comitté van Justitie, behalve Bleuland.
Naarmate de verhoren verder gaan komen steeds meer delicten voor de d,ag. Zo is geble-
ken 'dat er sinds enige t5d aan onderscheidene hur.;zen binnen deze stadbáldadigh-eden
alsmede diefstallen gepieegd zijn, vergezeld met her breeken der glazenuit de 1.uÁ.rt
aan de sLraaL, het opschuijven van die ramen en het afrukken deikleden voor die
ramen hangende en dezelve mede te nemen'. Na aanvankelgke ontkennin g gaat d.e
gevangene overstag en verklaart ook daaraan schuldig 'te zI1n. 211'verklaart, da1 ztj zelfs
op twee plaetzen-op de Gouwe bq de Roomsche Kerk, digt bq de PepersLraat,gestreepre
kleedjes met dobbeltjes heeft gestolen', en wel van ieder huis iwee kieedjes. ze-bekent
de ramen te hebben opgeschoven, de k1eed.;es afgehaald, en de bandjes verw5derd.
Daarna heeft ze de buit bq Landzaat gebracht en er tien stuivers voor ontvangen. Daar
zetoch op de ZeugsLraat was, heeft ze ooknog de gelegenheid te baat genomen om een
hemd te stelen van ene Lr;sje, wonende in een poortje aldaar. Het hemá heeft zever-
kocht aan een zekere Kaatle die in het Klooster op de Raam woont en die haar daarvoor
een schelling heeft gegeven.
Wat de diefstallen op de Gouwe betreft, probeert de gevangene eerst nog de schuld te
schuiven op 'twee venten die nu weg zijn, en waarvan de ene Claas .n d. andere Jan
genaamd was'. Later tracht zehaar huisgenote Hille van Kinssen de schuid te geván,
want ze zegt door genoemde Hille in de verleiding te ztjn gebracht om te gaan stelen.
Ook noemt ze de naam van ene Alida van Claveren. Ze beweert dat deze t*.. urorr-..,
samen met haar de diefstallen hebben gepleegd en ook in de opbrengsr re hebben
gedeeld. Marrige zou de helft hebben opgestreken en de rwee anderàn 'ieder vijf groot'.
Tên slotte bekent de gevangene ook nog gestolen te hebben 'uit het tweede huis op de
hoek van de Keijzerstraat :naeÍ de Roomsche Kerk, een neteldoeks glasgon;nqe'. Ze zegt
dat ze de koperen roedjes eigenhlk ook wilde meenemen, maar aie UrJ Áuá"r-rn ien op
een bank heeft neergelegd Zti verzoekt excuus en belooft 'zulxnooit weer te zullen
doen' .
Na deze wash.lst van diefstallen valt de strafeis zwaar uit: 'De gevangene zal worden
gebragt tet plaetze alwaar men alhier gewoon is Executie van Crimineele Justitie te doen
en aldaar door de Scherpregter met roeden strengeh.lk te worden gegeeseld en gebrand-
merkt, en om voorts in 't Tugthuis binnen deze Stad staande, gecóniineerd,rooi de trld
van zes eerstkomende en ag[ereenvolgend e Jaren, om gedurende dien tijd met haar han-
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denarbeid dq kost re winnen, en om wijders, na Expiratie van voortszijde tUd te worden

gebannen buijten de voormalige provincie Holland, zonder gedurende dien trid daer

íeder binnen te komen, op poene (straf) va:n zwaerder straffe, oftewel dat de gevangene

voornoem d. zodantg anders zal worden gestraft, als dit Committé naar regten en in

Goede Justitie zal oórdelen te behooren; en eindelijk, dat de gevangene zal worden

gecondemneerd" in de kosten en Misen van Justitie, mitsgaders in de kosten van de pro-

cessen'. Was getekend: Boiding.
De t9e augustus knjgt Marrige van der Putten het vonnis te horen: 'Het Committé van

Justitie deiStad Gouda, gehoord hebbende de confessie van Marrigie van der Putten,

geboten en wonende alhier, gevangene gezien en geëxamineerd, den Extra Ordinaire

Órimineele Erjsch en conclusie brl den Hoofdschout Willem Bolding R.O, op en tegen

haar gevangene gedaan en genomen. En naar rijpe delibiratiën doorgezien en oveïwo-

gen hebb.nd" ufh.tg".ne ter materie diendende was, doende recht, uit den naam van 't

Éataafsche Volk, .onfin.t.n de gevangene in een Tucht- of werkhuis binnen de repu-

blicq, omme aldaar met haar handenarbeid de kost te winnen, voor den tijd van zes-

".rrtko*ende en agtereenvolgende jaren. Bannen haar gevangene na Expiratie van den

voorzijd.en rr;d ,rooi altoos uit het voormalig gewest Holland zonder daar weder in te

komen op pà.tt. yan zwaerder straffe , ontzeggen de Bailliue zijnen verderen of anderen

Eisschen en conclusie in dezen gedaan en genomen en condemneren haar gevangene in

d.e kosten van Misen van Justitie alsmede die van den processen. Aldus gedaan bijt

Committé vanJustitie voornoemd, den negentienden augustus 1800. Têr executie gele-

ijd ten zelven dagen. Ondertekend: Aelbrecht van den Kerkhoven en Hermanus van

Bovene'.
En zo verdwrlnt Marrigje van der Putten, na verklaard te hebben geen goederen te bezrt-

ren om de geêiste kostèn te voldoen, nog dezelf"de dag waarop hetvonnis werd uitge-

sproken, ui-t het straatbeeld der stad Gouda, err zijn 'de goede luijden' hiermede verlost

vàn dit 'schamel, swartharig, misdadig vrouwspersoon'

Els yan den Heuyel is een regelmatíge bezoeLzster vanLtet Streekarchief .Midden-Holland.

Bronvermelding: SAMH Gouda.
. Oud-rechterlijk archief, 161. Informatieboek van de baljuw.
. Oud-rechterlijk archief, I74. Éxaminatieboek, íoL. 77 .
. Oud-rechterliik archief, 181. Crimineel Vonnisboek, fol. 20.
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