
88

Ti
di

ng
e 

20
11

Het Goudse tuchthuis huisvestte ook ge-
straften van buiten Gouda. Een klein aantal 
gevangenen was afkomstig uit Dordrecht. 
Zij waren tot een aantal jaren verblijf in het 
tuchthuis in Gouda veroordeeld. Hoewel 
Gouda, met ongeveer twaalfduizend vijf-
honderd inwoners in 1815, kleiner was dan 
Dordrecht, was er in Dordt geen tuchthuis 
ook al telde die stad rond 1790 circa 17.500 
inwoners. 
Dit artikel gaat over klachten van delinquen-
ten over hun behandeling in het tuchthuis 
en de reactie van de Dordtse rechtbank. Het 
is ontleend aan de rechtelijke archieven van 
Dordrecht en vormt niet alleen een fraaie 
aanvulling op de geschiedenis van het da-
gelijks leven in het Goudse tuchthuis, maar 
geeft ook een inkijk in de wijze waarop de 
achttiende eeuwse autoriteiten met klachten 
omgingen. 

Op dinsdag 28 december 1790 leest schout Johan van 
den Brandeler in de vergadering van de Groot Achtbare 
Heren van den Gerechte in Dordrecht een briefje van Pie-
ter Toorenburg voor, gedetineerd in het Goudse tucht-
huis over ‘de zeer verregaande en veelvuldige mishande-
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lingen hem en zijn medegedetineerden aangedaan’. Hij 
verzoekt ‘zeer eerbiedig’ in staat gesteld te worden om 
aan te geven waarin die mishandelingen bestaan om zo 
verlichting van hun ‘allerbitterst leven’ te krijgen, zowel  
voor hem en zijn medegedetineerden. De Groot Acht-
bare Heren stemmen toe in een nader onderzoek van 
de klachten en geven een commissie bestaande uit de 
heren den Bandt, Bax en van der Werff, plus de schout 
en een der stadssecretarissen opdracht zich bij de eer-
ste geschikte gelegenheid naar Gouda te begeven om te 
onderzoeken of de klachten van Toorenburg gegrond zijn 
en of die ook gedeeld werden door de andere gedeti-
neerden  en of er  gepaste voorzieningen ter verlichting 
getroffen kunnen worden. 

De commissie, geassisteerd door secretaris Rees en de 
procureur Anthony Bax vertrekt op donderdag  6 januari 



89

Ti
di

ng
e 

20
11

’s morgens met het jacht naar Gouda waar zij in de mid-
dag om drie uur aankomen. ‘Om alle mogelijke spoed te 
maken’ gaan zij nog op donderdagavond om zes uur naar 
het tuchthuis. Ze verschijnen er bewust onaangekondigd: 
ze willen enerzijds ‘conspiratie’ tussen de gevangenen 
voorkomen en anderzijds bedreigingen door de binnen-
vader verhinderen. De commissie wordt in afwachting 
van de regenten en de binnenvader verzocht plaats te 
nemen in de regentenkamer. Na ‘een weinig vertoevens’ 
verschijnen de heren en na het uitwisselen van weder-
zijdse complimenten deelt de commissie het doel van 
het bezoek mee. Zij willen met een aantal gevangenen 
spreken maar zonder de regenten en de binnenvader. 

De regenten maken daartegen ‘enige zwarigheid’: dit 
soort zaken wordt normaliter behandeld door de Fiscaal 
van het Hof en van de Admiraliteit in aanwezigheid van 

de regenten. Na enig aandringen krijgen de commissie-
leden toch hun zin. Nadat de binnenvader de gevange-
nen heeft binnengebracht verlaat hij de regentenkamer 
waarna ook de regenten vertrekken. Direct daarna begint 
de commissie met de verhoren. Wie waren deze gevan-
genen en wat hadden zij op hun kerfstok?  

Anna van den Berg werd in haar vonnis in 1778 om-
schreven als een ‘onverbeterlijke en allergevaarlijkste 
vagebond en landloopster’. Ze was eerder veroordeeld 
wegens diefstal en had zich bediend van valse namen 
en was gestraft met geseling en verbanning. Ze werd in 
1786 in Dordrecht veroordeeld wegens landlopen en ver-
breking van het bannissement en gestraft met zes jaar 
tuchthuis en levenslange verbanning. 

Johanna van den Bender was in 1786 veroordeeld 
wegens diefstal bij Meindert Loos, koffiehuishouder in 

Het Goudse Katharinaklooster dat vanaf 1610 dienst deed als tuchthuis (sahm)
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Gouda en bij Maria de Jong, weduwe van Jan Zoet in 
Gouda. Ze is toen gestraft met drie jaar tuchthuis en 
acht jaar verbanning. In 1790 is ze veroordeeld wegens 
verbreking van het bannissement en gestraft met strenge 
geseling met de roeden, twee jaar tuchthuis en verban-
ning tot 1809.

Jacob Bonte, in 1790 veroordeeld tot twee jaar tucht-
huis, delict onbekend, waarschijnlijk niet in Dordrecht 
veroordeeld.

Martinus Roozekrans (Roodkrans). Is tweemaal eerder 
veroordeeld wegens landloperij, diefstal en verbreking 
van het bannissement en het gebruiken van een valse 
naam. Is in 1765 gestraft om ‘met een strop om de hals 
strengelijk met de roeden te worden gegeseld’ plus vijf-
tig jaar tuchthuis.

Gerardus Rijnekers, veroordeeld tot acht jaar, delict on-
bekend. Misschien is hij niet in Dordrecht veroordeeld.

Pieter Toor(n)enburg, eerder veroordeeld wegens dief-
stal en breuk van zijn bannissement. In Dordrecht gepakt 
voor diefstal. Gestraft in 1786 met geseling met de roe-
den, vijftien jaar tuchthuis en levenslange verbanning uit 
Holland en West-Friesland.

Willem de Leeuw, veroordeeld in 1785 voor openbare 
geweldpleging tegen verschillende personen op straat en 
in café de Fontein, gewelddadig optreden en het verwon-
den met een mes van justitiedienaren. Hij wordt gestraft 
met geseling met de roeden, tien jaar tuchthuis gevolgd 
door levenslange verbanning uit Dordrecht, de jurisdictie 
van de Merwede  en het baljuwschap van Zuid-Holland. 

G.M. Kleinknegt was  in 1789 veroordeeld wegens dief-
stal met inbraak. Als straf wordt hij ontkleed en met een 
strop om de hals met de roeden gegeseld en gebrand-
merkt, voor  25 jaar in een tuchthuis geplaatst en na 
afloop levenslang uit Holland en West-Friesland verban-
nen.

Pieter Kroon, beschuldigd van sodomie met twee ge-
vangenen met wie hij in dezelfde kamer opgesloten zat, 
belediging van een officier en brutaal gedrag tegen de 
rechter. Hij werd omschreven als een subject zonder 
vrees, achting of respect voor de rechter. In 1790 per 
politique resolutie gestraft met een jaar tuchthuis plus 

levenslange ontzegging tot Dordrecht plus een mijl er-
omheen.

Op deze donderdagavond worden de eerste zes gevan-
genen verhoord. Voor aller veiligheid zijn twee dienaars 
van de Justitie van Dordrecht aanwezig die een nieuwe 
in Dordrecht gevonniste hadden afgeleverd, Cornelis ’t 
Hoen. Op vrijdagmorgen volgde om half elf het verhoor 
van de resterende drie.

Wat waren de klachten van de gevangen?

De klachten betroffen het eten, de ‘verversingen en ver-
snaperingen’ van thuis en de behandeling door de bin-
nenvader. Met name de mannen klaagden erover dat ze 
harde grauwe erwten en bonen en ongewassen aard-
appelen te eten kregen. Ten tweede mochten zij geen 
versnaperingen van thuis meer ontvangen. Sommigen 
ontvingen iets van thuis, anderen lieten hun familie dat 
doen  ‘uit hun overwinst’. Kennelijk hadden de gevan-
genen taakstellende arbeid. Als ze meer produceerden 
dan hun taak kregen ze blijkbaar meer loon]. Nu dat niet 
meer mocht moesten ze verplicht en ‘ten allerduursten’ 
kopen bij de binnenvader. Zo moest voor koffie 32 en 
voor thee 48 stuivers per pond worden betaald. Ten-
slotte werd de binnenvader beschuldigd van vriendjes-
politiek, hij maakte onderscheid tussen de gevangenen, 
sloeg en mishandelde hen en uitte beledigingen. Dat was 
begonnen ten tijde van een voorgaande President regent 
en was sindsdien alleen maar erger geworden. 

De commissie zegt in het verslag dat hoewel zij be-
greep dat de misnoegdheid vanwege het gemis van de 
vrijheid en de ‘eenzelvigheid van de spijze (maar dat kan 
in zodanig huis niet anders)’ aan de klachten ten grond-
slag konden liggen, zij de klachten niet als ongefundeerd 
beschouwde en ze deze met de regenten wilden bespre-
ken. Dat gesprek vond plaats op vrijdagavond 7 januari 
om zes uur. De commissie werd opnieuw ‘allervrien-
delijkst’ ontvangen. De reactie van de regenten op de 
klachten over het eten was dat zij altijd van alles het bes-
te inkochten maar dat zij niet uitsloten dat de bereiding 
van het eten tekort schoot. Zij hadden al eerder klachten 
gekregen en hadden de binnenvader daarover ‘serieus-
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lijk onderhouden en ten sterkste gereprimandeerd’. Het 
had direct effect gesorteerd. De gevangenen hadden ge-
dacht dat ze nieuwe erwten hadden gekregen maar het 
waren dezelfde, alleen beter klaargemaakt. De regenten 
lieten monsters van groene en grauwe erwten, witte bo-
nen, brood, boter en kaas zien. Toen de commissieleden 
er van geproefd hadden waren ze van mening dat dit het 
best mogelijke was en dat er niets over te klagen viel. 
De klacht van Pieter Kroon [kennelijk de belangrijkste 
klager, en niet de briefschrijver Toornenburg] ging tegen 
rede en billijkheid in. Geen van de gevangenen klaagde  
over de grootte van de dagelijkse porties. 

Wat betreft de ‘woekerwinsten’ van de binnenvader 
deelden de regenten mede dat zij onlangs besloten had-
den tot stopzetting van het ontvangen van versnaperin-
gen om misbruik te voorkomen en om te verhinderen dat 
ongeoorloofde of ongewenste zaken of instrumenten 
met de verversingen zouden worden meegestuurd zoals 
meermalen was gebeurd. Dat nam niet weg dat de woe-
kerwinsten niet gepermitteerd konden worden. De re-
genten zegden nauwkeurig onderzoek toe gevolgd door 
maatregelen die de aan ‘de excessieve winzucht  van de 
binnenvader paal en perk’ zouden stellen.

De kwade bejegening en de mishandelingen door de bin-
nenvader waren nieuw voor de regenten. De binnenvader 
had niet geklaagd over het gedrag van de gevangenen, 
de onvriendelijke bejegening, de ‘castigatien’ en mis-
handelingen waren buiten hen om gegaan. Maar zij zou-
den de zaak nauwkeurig onderzoeken en de binnenvader 
reprimanderen en corrigeren als dat naar bevind van za-
ken nodig zou zijn. De binnenvader mocht de gevange-
nen niet langer zonder voorkennis van de regenten ‘cor-
rigeren of castigeren’ en indien de gevangenen zich ‘niet 
subordinaat’ gedroegen of zich hier of daarin kwamen te 
misgrijpen, moest de correctie geheel ter beslissing van 
de regenten staan. De commissieleden spraken het ver-
trouwen uit dat de bezwaren voor zover die gefundeerd 
waren, zouden worden weggenomen en dat de gevan-
genis en het gemis van vrijheid voor de gevangenen ‘zo 
draaglijk mogelijk’ wordt gemaakt. Hiermee menen zij 
aan de opdracht van de Groot Achtbare Heren  te hebben 
voldaan. 

De commissie wilde zaterdag met het jacht vertrek-
ken maar ‘onreisbaar weer en contraire wind’ maakten 
dat zij niet voor zondagmiddag met een boeier naar huis 
konden. Hiermee had de commissie de opdracht als be-
eindigd kunnen beschouwen als niet Anna van den Berg, 
Johanna van den Bender, Martinus Roozekrans, George 
Michel Kleinknecht en Pieter Toorenburg de commissie-
leden ‘op ’t nederigst’ hadden verzocht enige verminde-
ring van hun confinement te vragen bij de Groot Achtbare 
Heren. Pieter Toorenburg wees ter ondersteuning op de 
diensten die hij in Amsterdam en Rotterdam [voor Jus-
titie] waarheen hij zou zijn overgebracht, hebben, zou 
hebben gedaan. De commissie zou de Edele Groot Acht-
baren ‘favorabel’ adviseren.

In Dordrecht werd de commissie op dinsdag 11 januari 
1791 geprezen voor de manier waarop zij zich van haar 
taak had gekweten. Zij  werd verzocht de Groot Achtbare 
Heren  van advies te dienen over het verzoek tot straf-
vermindering. Of het tot strafvermindering is gekomen is 
in de stukken niet te vinden.

Bron: Oud-rechterlijk archief Dordrecht, toegangsnum-
mer 9 inventarisnummer 162. 

Een boeier, het scheepstype waarmee de Dordtse commissie baar Gouda 
reisde (http://www.vaartips.nl/extra/boeier.htm)


