
78

Ti
di

ng
e 

20
11

Bij de toekenning van stadsrechten om-
streeks het begin van de dertiende eeuw kre-
gen de steden in Holland een eigen bestuur, 
een eigen rechtskring en een eigen wetge-
ving. De rechtspraak werd toevertrouwd aan 
de burgemeester en de schepenbank. In 1272 
werd voor wat betreft de wetgeving in de 
Goudse oorkonde kortheidshalve verwezen 
naar de uitgebreide versie van Leiden.1 Het 
stadsrecht van de oudste steden van Holland 

Van zoen naar tucht
een onderzoek naar conflictbeheersing binnen de stad gouda 

in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

A.G. Bontenbal

Het Goudse kasteel werd enige tijd als gevangenis gebruikt. (sahm)

en Zeeland met name van Middelburg (1217), 
Dordrecht (1220) en Leiden (1266) was onder 
invloed het recht van de Brabantse steden 
hoofdzakelijk gebaseerd op strafrechtelijke 
bepalingen.2 De andere steden in Holland, 
Zeeland en West-Friesland ontvingen vanaf 
1213 ordelijk opgetekende handvesten die 
eveneens waren gebaseerd op de stadsrecht-
oorkonden van de Brabantse steden.3
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In 1410 verstrekte Leiden aan Gouda de rechtsregels voor 
het vrederecht, de zogenaamde zoenprocedure.4 Door 
deze vrederechtspraak in de steden van Holland, Zee-
land en West-Friesland waren de conflicten min of meer 
beheersbaar, waardoor ‘vrijheidsstraffen’ geen enkel al-
ternatief hoefden te bieden. 

De zoen als conflictbeheersing

Het Leidse recht decreteerde dat bij conflicten tussen 
burgers binnen de stad, de partijen elkaar, in het bij-
zijn van schout en schepenen, voor hun deur plechtig 
beloofden de ander en zijn familie geen kwaad te doen. 
Dit noemde men de zoenprocedure. Daarnaast kon men 
altijd een beroep doen op het vrederecht, wat op een 
bepaald wel erg veel beslag legde op de tijd van de magi-
straat. In 1427 nam de magistraat van Gouda daarom wat 
meer de touwtjes in handen en regelde het vrederecht 
wat strakker. Viermaal per jaar op vaste dagen kreeg  
men de kans om officieel vrede te leggen en zich met 
elkaar verzoenen. De Gouwenaars meldden zich op één 

van de vier rechtsdagen ’s morgens bij een klerk om hun 
zaak in te laten schrijven en ’s middags werd dit publie-
kelijk bekend gemaakt en was de gelofte rechtsgeldig. 
De verzoening duurde tot de volgende rechtsdag en werd 
iedere keer weer vernieuwd. Brak men de eed dan ver-
volgde het gerecht die persoon wegens zoenbreuk.5 

De conflicten waarvoor een zoenprocedure gold va-
rieerden. Ruzies en mishandeling binnen het huwelijk, 
mannen of vrouwen die elkaar naar het leven stonden 
over zakelijke kwesties of over schulden, ruzies van bur-
gers met overheidsdienaren, overmatig drankgebruik en 
vechtpartijen en onmin tussen buurlieden of families. 
De magistraat van Gouda legde vrede op tot in de acht-
tiende eeuw en de zogenaamde ‘zoen’ werd in de loop 
der tijd juridisch aangeduid als ‘interdictie’. Deze inter-
dicties, rechterlijke geboden om correct met elkaar om 
te gaan, zijn in groten getale te vinden in de zogenaamde 
‘camerboeken’.6 

Vóór 1563 strafte het gerecht een zoenbreuk soms 
door bedevaarten op te leggen.7 Van de in totaal 485 
opgelegde bedevaarten in Gouda werden elf van deze 
straffen uitgesproken wegens zoenbreuk. Dit was een 
uitnemende straf om de partijen de tijd te geven tot rust 
en inzicht te komen. Meestal moest men op bedevaart 
naar Stein in Limburg, ’s Gravenzande, Eisiedeln of Picar-
dië en terugkomen met een schriftelijk bewijs, dat men 
er geweest was. Deze bewijzen werden geschreven door 
de priesters van de kerk in de bedevaartsplaats. Meestal 
volgde na de bedevaart nog eens een verbanning voor 
bepaalde tijd. Een voorwaardelijke straf was ook nog een 
tweede bedevaart naar Rome of Santiago de Compos-
tella die dan ook weer werd gevolgd door een verban-
ningsstraf. 

Van de zoenprocedure is tot het begin van de achttien-
de eeuw gebruik gemaakt om in Gouda orde en veiligheid 
te handhaven bij kleinere conflicten. Een voordeel van 
het vrederecht was, dat het voorkwam dat mensen op-
gesloten werden, wat alleen maar nadelig zou zijn voor 
het maatschappelijke leven. 

1. J. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, bevattende een Verhaal van 
Stadsgrondlegginge, etc. ,Gouda en Leiden 1714,  4 – ‘Voort soo heb-
ben wij onse voorz. poorters van der Goude gegeven alle dat recht 
dat die poorters van Leyden hebben’.
2. H.P.H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden. 
Utrecht/Antwerpen 1977, 116-117 Zie ook J. Kruisheer, Het ontstaan 
van de oudste Leidse stadsrechtbronnen, in: Feestbundel aangebo-
den aan prof.dr. D.P.Blok ( Hilversum 1990) 182-203.
3. J.G.Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Hol-
land tot 1299 II. , ’s –Gravenhage/Haarlem. regest nr 467.
4. L. M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden (ed), 
Rechtsbronnen der stad Gouda. ’s –Gravenhage 1917, 48.
5. Rechtsbronnen Gouda, 87. De eindtekst die de schout oplas Nota: 
‘dese vreden --- die gebiede ic van mijns heren wegen etc. enen 
ygeliken te houden op sijn lijf ende sijn goet.
6. J. E. J. Geselschap, Inventaris van het Oud-Archief van Gouda (Gou-
da 1965) Streek Archief Midden Holland afgekort samh-oa. De ka-
merboeken waren eerst opgezet als memoriaal van de resoluties, 
ordonnanties en bevelen van de burgemeesters en de magistraat. 
Daarna kregen zij langzamerhand meer het karakter van resolutie-
boeken. De kamerboeken, 1590-1794, 44 banden nrs. 91-134.
7. L. A. Kesper, Inventaris der Oude Rechterlijke Archieven van Gouda,  
( z.j.) voortaan samh-ora nrs 176 en 177.
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Geen zoenbreuk, maar wel een verplichte bedevaart

Vóór 1563 was de opgelegde bedevaart een prach-
tige manier om als straf individuen of groepen mensen 
voor bepaalde tijd uit de Goudse samenleving verban-
nen. Deze vorm van conflictbeheersing binnen een stad 
van ongeveer 9000 inwoners8 moet bij uitstek gewerkt 
hebben en bovendien waren er vrijwel geen kosten aan 
verbonden voor de stad. Veruit de meeste bedevaarten 
werden opgelegd wegens bedreigingen van overheids-
instanties en overheidsdienaren. Dan volgden huisvre-
debreuk, straatschenderij en een enkele keer doodslag. 
De bedevaarten voerde over het algemeen naar plaatsen 
die op minder dan 150 kilometer van Gouda lagen. Maar 
soms voerde de gedwongen reis ook verder; naar Rome 
of Santiago de Compostela.

Zo kreeg een Gouwenaar die de burgemeester ern-
stig bedreigde een bedevaart opgelegd naar Rome. Drie 
mannen die gevonnist werden voor groepsverkrachting 
en mishandeling van een meisje, moesten naar diezelfde 
bestemming afreizen.

Geen zoen en bedevaart, maar tucht 

Aan de relatieve rust die er in Nederland heerste kwam in 
de loop van de tweede helft van de zestiende eeuw. Dat 
was het gevolg van een samenstel van demografische, 
economische en politieke factoren. In de zeven grote 
steden van Holland verdubbelde het bevolkingsaantal. 
In enkele gevallen was er zelfs sprake van een verdrie-
voudiging. Waar Gouda rond 1560 nog 9.000 inwoners 
telde, was dit aantal in 1670 opgelopen tot ongeveer 
15.000. Amsterdam, Haarlem en Leiden overtroffen dit 
aantal met respectievelijk 219.000, 38.000 en 67.000 
inwoners.

De bevolkingsgroei was vooral het gevolg van migratie. 
Die migratie werd onder meer in de hand gewerkt door 
de afsluiting van de Sont waardoor de graantoevoer naar 
West Europa nagenoeg stil kwam te liggen. Er ontstond 
hongersnood waardoor grote aantallen mensen op zoek 
gingen naar betere leefomstandigheden.

Het centralistische bestuur van Karel V en zijn zoon 

Een galgenveld. De doodstraf was het harde antwoord op de toenemen-
de onveiligheid en criminaliteit in de zestiende eeuw (Geocoaching)

Philips II lokte in de Nederlanden zodanig protest uit dat 
buitenlandse kooplui de haven van Antwerpen gingen 
mijden uit angst voor politieke onrust. De consequentie 
hiervan was een dramatische achteruitgang van de tex-
tielnijverheid in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Die cri-
sis bracht een stroom van zo’n 50.000 mensen op gang 
die op zoek ging naar werk in de Nederlanden. Uitwassen 
van deze migratiebeweging waren een toenemende be-
delarij, landloperij en criminaliteit die zowel op het plat-
teland als in de steden voelbaar was. 

Onder deze veranderende omstandigheden vormde 
de zoenprocedure niet langer een sluitend antwoord op 
de toenemende sociale conflicten binnen Gouda. In de 
hoop paal en perk te kunnen stellen aan deze problemen 
begon de centrale overheid strengere straffen op te leg-
gen. Heel wat landlopers werden ter dood veroordeeld. 
Ook in Gouda was die tendens merkbaar. Het aantal ter 
dood veroordeelden in de stad loog er niet om, want 
vanaf 1567 tot 1594 werden alleen al 67 personen geëxe-
cuteerd. Het afschuwelijke verschil van het aantal execu-
ties is zichtbaar als men weet dat er in de twee volgende 
eeuwen zo’n dertig personen de doodstraf kregen.9 Het 
galgenveld waar de vonnissen werden voltrokken zou ge-
legen hebben aan de kop van de Lage Gouwe tussen de 
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gen de doodstraf van jeugdigen. Als oplossing stelden zij 
voor een huis van ‘castiment’ op te richten.10 In Gouda 
zag men al langer heil in vrijheidsstraffen. Onder druk 
van de bevolking besloot de vroedschap in 1530 een paar 
huizen te verbouwen tot ‘castimentshuizen.11 Deze cas-
timentshuizen waren voor ‘rebelligen en inobedienten 
(ongehoorzame) kinderen ende jonghe luyden die hoir-
luyder ouders groete last aendoen’. Om die kinderen te 
plaatsen was wel toestemming van de magistraat nodig. 
In 1545 kreeg de eerste volwassene een gevangenisstraf  
van veertien dagen op water en brood in een castiments-
huis opgelegd. Vanaf die tijd werden hoofdzakelijk vol-
wassenen in castimentshuizen geplaatst. Plaatsing als 
straf in een castimentshuis bleef tot in de negentiende 
eeuw gehandhaafd.

De toenmalige gevangenisruimten werden tot halver-
wege de zestiende eeuw alleen gebruikt voor voorarrest, 
preventieve hechtenis en gijzeling. In Gouda gebeurde 
dit in de toren van het kasteel aan de Haven.12 Later wer-
den ook de diverse poortgevangenissen in de vier stads-
poorten als castimentshuizen benut: de Dijkspoort, de 
Potterspoort, de Kleiwegspoort en de Tiendewegspoort. 
Ook de kelder van het stadhuis deed dienst als gevan-
genis. Gedurende de achttiende en negentiende eeuw 
werd alleen nog de Tiendewegspoort als castimentshuis 
en als stadsgevangenis gebruikt. Hier verbleef de ver-
dachte in afwachting van zijn proces. In de gevangenis  

Nieuwe Haven en het Regentesseplantsoen. 
Een aantal zestiende eeuwse rechtsgeleerden en en-

kele individuele bestuurders gruwden van de vele execu-
ties. Zij zochten naar oplossingen ten einde de vele uit-
gesproken doodvonnissen zoveel mogelijk om te buigen 
naar vrijheidsstraffen. In die straffen stonden discipline-
ring en het verrichten van arbeid centraal als een manier 
om de gevangenen te resocialiseren. Hierdoor wist deze 
groep van vooral humanistische denkers de gedachte-
gang omtrent misdaad en bestraffing in belangrijke mate 
te beïnvloedden. Het begin van de bouw van strafinrich-
tingen tegen het einde van de zestiende eeuw in de Ne-
derlanden liet een andere strafrechtmentaliteit zien. 

Een voorbeeld hiervan is de situatie in Amsterdam 
waar de schepenen zich in 1589 heftig verweerden te-

8. P. Lourens en J. Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse Ste-
den ca. 1300-1800. (Amsterdam 1997). Voor Gouda, zie p. 107-108.
9. samh-ora , nr. 177 voor de 16e eeuw en nrs. 179 en 180 voor 17e 
en 18e eeuw. 
10. J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, 
etc. (Amsterdam 1767). Wagenaar, Deel II, p 234.
11. Rechtsbronnen Gouda,  p. 574-575.
12. Nationaal Archief, Archief van de graven van Holland 3.01.01 on-
der rentmeesters van Gouda en Schoonhoven inv. nr. 1765 f53.

Bedelarij, het schrikbeeld van de burgerij (Rembrandt van Rijn) 

De Tiendewegspoort fungeerde onder meer als bewaarplaats voor ge-
vangenen. (sahm)
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vond ook de zogenaamde scherpe examinatie door de 
beul plaats.   

Korte vrijheidsstraffen in een castimentshuis werden 
tot en met het begin van de negentiende de eeuw zo’n 
75 maal uitgesproken. Meestal voor openbare dronken-
schap, straatschennis, landloperij, tuindiefstal, overspel 
en bedreiging met geweld. Deze delicten komen niet ge-
heel overeen met de doelstelling uit 1530 om alleen kin-
deren en jeugdigen te straffen door opsluiting van een 
week tot veertien dagen alleen op water en brood. Later 
zal blijken dat jeugdigen vaker geplaatst werden in het 
Goudse tuchthuis.

De komst van het Goudse tuchthuis

In september 1610 besloot de Goudse vroedschap dat 
het Katharinaklooster wel kon dienen als spinhuis voor 
alcoholistische en ‘slechte’ vrouwen. De locatie was 
een vreemde keuze, omdat omstreeks 1600 het gehele 
klooster door de Goudse overheid al was verkocht voor 
een totaalbedrag van 12.264 gulden.13 De verkoop van de 
afzonderlijke kloostergebouwen was vanaf 1583 gestart. 
Het laatst verkochte deel was het erf achter de kerk met 
een keldertje onder het koor van de Katharinakerk. 

Aanleiding voor de stichting van een apart tuchthuis 
was de veroordeling van Marritgen Aarts die vanwege 
een losbandig leven een gevangenisstraf kreeg opgelegd. 

Dit gaf een onverwacht probleem. Voor mannen was er 
namelijk een castimentshuis, maar voor vrouwen waren 
er geen opvangmogelijkheden. Marritgen werd in eerste 
instantie in een huisje van het gasthuis geplaatst, waar 
zij de keuze kreeg tussen spinnen of zitten op water en 
brood. Blijkbaar was dit niet zo’n goede oplossing en 
werd besloten haar over te plaatsen naar het huis van 
Claas de diender. Enkele weken later werd zij in de to-
ren van de Tiendewegspoort gezet waar een bed stond. 
Uiteindelijk bedacht de magistraat dat er toch maar een 
vrouwentuchthuis zou moeten komen. Het patershuis 
van het ex-Katharinaklooster leek een goede oplossing. 
Het gebouw verkeerde weliswaar in slechte staat, maar 
wanneer men de ramen dichtte, dan kon het voorlopig 
in afwachting van een definitief besluit dienstdoen als 
gevangenis. 

Een volgend probleem was dat een deel van het pa-

Het Katharinaklooster (sahm)

Reglement van het tuchthuis (sahm)
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tershuis nog bleek te worden verhuurd. De huurder kreeg 
vier dagen de tijd om naar een ander huis uit te zien. De 
verantwoordelijke schepen zorgde, gezien de korte tijd 
die hem gegeven was, voor een vervangende woning in 
de Kuipersteeg. 

In deze omstandigheden werden de eerste twee vrou-
wen in de nieuwe gevangenis geplaatst. Het waren Maar-
itgen Aarts en een vrouw van ‘quat regiment’: een wedu-
we die een kind had gekregen. De ’s herendienaar, een 
agent van politie in dienst van de baljuw, werd voorlopig 
aangesteld als tuchthuismeester.

Op 15 oktober 1610 besloten de baljuw, de vier burge-
meesters en alle schepenen definitief tot oprichting van 
een tuchthuis dat ook zo genoemd zou worden. Evenals 
het Aalmoezeniershuis,  de Heilige Geest, het Leprozen-
huis en het Gasthuis viel het tuchthuis onder de categorie 
van godshuizen binnen de stad. Dit betekende dat wan-
neer men armlastig was, men op last van de magistraat 
‘om godswille’, gratis werd opgenomen in het tuchthuis. 
Was iemand wel in staat een eigen bijdrage te leveren 
dan werd dit bedrag omgeslagen over de inkomsten of 
bezittingen van de aanvrager. 

Het is duidelijk dat er bij de oprichting van het tucht-
huis nauwelijks een vast plan bestond welke personen in 
het tuchthuis geplaatst moesten worden. Het eigenlijke 
doel was een strafinrichting voor vrouwen. Van begin 
af aan werden echter beide geslachten in de gevange-
nis ondergebracht. Het gebouw was er in het begin ook 
geenszins op ingericht om als tuchthuis te dienen. Er was 
geen accommodatie aanwezig en er was geen selectie-
beleid voor de binnenkomende bewoners. Alleen over de 
kosten van verblijf was men het eens. 

Tucht
Schrik niet, Ik wreek geen quaet: maer dwing tot goet.
Straf is mijn hant: maar lieflijk mijn gemoet.14

De dagelijkse leiding in het tuchthuis was in handen 
van een zogeheten binnenvader en moeder. Om hen 
houvast te bieden bij de dagelijkse werkzaamheden en 
de bewaking van de gevangenen zorgde de magistraat in 
1611 al voor een reglement voor het tuchthuis. Dit regle-
ment getuigde van de idealen van de zestiende eeuwse 
progressieve denkers. Volgens dit gedachtengoed kreeg 
men dagelijks onderricht en ook het belang van lichame-
lijke hygiëne en gemeenschapszin telde volop mee.

Voor en na het eten werd verplicht gebeden en dage-
lijks kregen de tuchtelingen één uur bijbelles. Op zondag 
werd er tweemaal uit de bijbel gelezen. De regenten van 

13. samh-oa  3609 f92-98.
14. Amsterdam in zijne opkomst. Dit zijn dichtregels van P. C. Hooft 
boven ingang van het spinhuis, Deel III, Boek IV, p. 258. Rekening van het Tuchthuis uit 1665 (sahm)
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het tuchthuis mochten straffen opleggen. Dit waren on-
der andere geseling, vastkluistering van de gestrafte aan 
ijzers en kettingen, vasten op water en brood en een-
zame opsluiting. Het was de tuchtelingen verboden om 
contact te hebben met de buitenwereld. 

Bij opname hoefden mensen met een laag inkomen al-
leen voor een matras en beddengoed te zorgen, maar 
als men het huis verliet, werd het beddengoed eigendom 
van het tuchthuis. In het begin als er armlastige vrouwen 
binnenkwamen kocht de tuchtmeester meteen bedden, 
vaak bij het gasthuis en zorgde hij voor spinnewielen. 
Voor  moeilijk opvoedbare jongens moesten de ouders 
zelf een bed en een matras aanschaffen en voor hun zoon 
voor werk zorgen. Voor iemand die door het gerecht was 
geplaatst hoefde de stad niet te betalen, want in het 
vonnis stond nadrukkelijk dat hij met zijn handen de kost 
moest verdienen. Deze zinsnede kwam honderden ma-

len voor, en wat dat betreft kwam de Goudse overheid 
er goedkoop vanaf. 

Vooral in de beginperiode liepen nogal wat jongeren 
het tuchthuis uit. Blijkbaar had dit toen nog geen conse-
quenties. David Robberts geplaatst door het Aalmoese-
niershuis wegens onaangepast gedrag in februari 1611 
was alweer in augustus 1611 verdwenen. Waarschijnlijk 
zal de slechte staat van het tuchthuis aan het vele weg-
lopen debet zijn geweest. In 1611 werd het tuchthuis dan 
ook voor 5.053 gulden verbouwd.

Hoe zag de bevolking van het 
Goudse tuchthuis eruit?

Richtlijnen voor opname in een van de tuchthuizen in 
de Nederlanden verschilden vaak als dag en nacht. In 
Amsterdam bestonden drie soorten tuchthuizen, het 

De lokatie van het toenmalige tuchthuis aan de Groeneweg. Hier staat nu de Casimirschool (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

�
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mannentuchthuis, het vrouwentuchthuis en het nieuwe 
werkhuis. Vóór de bouw van een apart krankzinnigenhuis 
plaatste de stad Amsterdam psychiatrische patiënten in  
het gasthuis of het pesthuis, dit in tegenstelling tot het 
plaatsingsbeleid van de stad Gouda die de psychiatrische 
patiënten zowel in het gasthuis als in het tuchthuis en in 
de andere godshuizen onderbracht.

In Utrecht bestond de lijst van gevangenen hoofdza-
kelijk uit mannen met een tuchthuisstraf. Van de vrou-
welijke gedetineerden was de helft geplaatst met een 
machtiging van de magistraat op verzoek van familiele-
den en verder via het gerecht.15 Het blijft vaak moeilijk 
aan te geven wie en waarom in de vele tuchthuizen in de 
Nederlanden werden opgenomen, omdat de plaatsingen 
vrijwel niet werden geregistreerd of slechts incidenteel 
wat in Amsterdam het geval was.

Voor Gouda zijn echter heel wat bronnen beschik-
baar, in het bijzonder de zogenaamde ‘camerboeken’. 
Deze boeken hebben het karakter van resolutieboeken, 
waarin de dagelijkse besluiten van de magistraat werden 
bijgehouden. De boeken beslaan de periode van 1590 tot 
en met 1795.16 De plaatsingen en de ontslagen van de 
tuchtelingen werden dus vrijwel altijd opgetekend in de 
‘camerboeken’, zodat er een goed overzicht bestaat van 
de bevolking van het tuchthuis in de periode van 1611 
tot 1811. Op 1 maart 1811 hielden de oude rechtelijke au-
toriteiten op te bestaan en werd vanaf die datum recht 

gesproken in de rechtbanken volgens de Franse Code Pé-
nal. De magistraat verloor toen definitief zijn taak. Vóór 
die tijd was de Goudse magistraat zo als bekend verant-
woordelijk voor de  plaatsing in of ontslag uit één van de 
godshuizen, hetzij het Gasthuis, het Aalmoezeniershuis, 
het Leprooshuis, het Heilige Geesthuis of het Tuchthuis. 

Meteen na de ‘opening’ van het tuchthuis in 1611 re-
gende het aanvragen van ouders om hun kinderen te 
mogen plaatsen, van de baljuw om personen voorlopig 
onder te brengen en van de schepenbank om gevonniste 
personen onder te brengen. Landlopers, bedelaars, va-
gebonden en mensen zonder vaste verblijfplaats, voor 
wie in eerste aanleg een tuchthuis eigenlijk ook bedoeld 
was, kwamen maar mondjesmaat binnen en dan waren 
het nog heel vaak mensen zonder vaste verblijfplaats uit 
Gouda en omstreken. 

Landlopers en bedelaars kregen in hoofdzaak een 
verbanningstraf opgelegd vaak gepaard met geseling. 
Verbanningen van landlopers verergerden daarom het 
probleem van de landloperij en bedelarij, doordat deze 
mensen zo vaak verbannen waren uit steden en lands-
delen.

In totaal vermelden de boeken over de periode 1611 
en 1811 zo’n 1953 besluiten tot opname of ontslag: de 
besluiten betroffen 1018 mannen en 935 vrouwen. De 
gerechtelijke veroordelingen van de mannen bedroegen 
in aantal 111 plaatsingen met een gemiddelde straftijd 
van 7,6 jaar. Zeventien mannen moesten tot discretie 
van het gerecht voor onbepaalde tijd in het tuchthuis 
doorbrengen, totdat zij wegens goed gedrag in vrijheid 
werden gesteld. Vier mannen kregen een levenslange 
tuchthuisstraf voor onder andere bedreiging met de 
dood van de stadhouder. En twee lieden voor leider-
schap van een criminele organisatie. Dan waren er ook 
nog zogenaamde meervoudige criminelen, mensen die 
wij nu als draaideurcriminelen aanduiden. Zij hadden zo-
veel verbanningen en banbreuken en geweldadigheden 
op hun geweten, dat het gerecht hen uiteindelijk maar 
een levenslange vrijheidsstraf oplegde. 

Er kwamen in totaal 37 vrouwelijke delinquenten in 
het tuchthuis met een gemiddelde straftijd van 7,6 jaar. 
Deze vrouwen hadden zich onder meer schuldig gemaakt 

15. A. Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen. Hoofdzakelijk 
in Nederland (’s-Gravenhage 1958) 120. Zie noot 1. De diverse on-
derscheidingen in de Nederlandse tuchthuizen. in Nederland (’s 
Gravenhage 1958).
16.  samh-oa nrs. 91-134. In 1795 legde men de notulen van de ver-
gaderingen van de Municipaliteit, de Raad en de Provisionele Raad 
anders vast. Zie samh-oa nrs. 223-232.Van belang is ook het inven-
taris van het tuchthuis, OA 195-219 de ‘requestboeken’ van 1611-1795 
waarin de schriftelijke aanvragen van de ouders, familieleden en 
soms buren staan. In OA 2750-2762 staan wat bijeengesprokkelde 
documenten waarvan de belangrijkste de ‘balancen’ zijn. Dit is een 
overzicht winst en verlies rekeningen over bepaalde jaren. ora 
167-181 de vonnisboeken waarin ook de tuchthuisstraffen zijn op-
getekend. Deze vonnisboeken zijn door C. Doedeijns en onderge-
tekende uitgewerkt in regestvorm en staan op de website van het 
Streekarchief.
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De ‘Lange Mooie’ en Frans Majoor werden respectievelijk 
al na een maand en anderhalve maand uit het tuchthuis 
ontslagen. Dat wil niet zeggen dat de plaatsingen in het 
tuchthuis voor onaangepast gedrag altijd van zo’n korte 
duur waren, want soms zaten vrouwen en mannen jaren-
lang in het tuchthuis. Het aantal veroordelingen wegens 
‘quaad gedrag’ bedroeg 92 mannen en 324 vrouwen. 

Ook krankzinnigen vonden in het tuchthuis onderdak. 
In geval van krankzinnigheid was plaatsing niet eenvou-
dig, zeker niet wanneer dit op verzoek van een echtge-
noot gebeurde. De persoon die het verzoek tot plaatsing 
indiende moest zich altijd bij laten staan door getuigen. 
Een voorbeeld van een psychiatrisch patiënt was Corne-
lis de Lange die in 1761 op verzoek van zijn vrouw Emme-
rentia van Oyen in het tuchthuis werd geplaatst wegens 
krankzinnigheid. Een half jaar later werd hij eveneens op 
verzoek van zijn vrouw ontslagen, om al na zes dagen 
weer in het tuchthuis te worden opgenomen. Na een 
nieuwe periode thuis werd hij in 1793 met een dokters-
attest in het gasthuis opgenomen. Drie maanden later 
werd hij weer ontslagen.18 Uit de verzoekschriften van 
de vrouw van Cornelis de Lange bleek namelijk dat zijn 
vrouw het kwaadaardig gedrag tijdens zijn ziekteperi-
oden niet aankon, maar hem achter slot en grendel te 
zien, viel haar blijkbaar even zwaar.

De taak van de bewaarders van het het tuchthuis moet 
soms redelijk zwaar geweest zijn. Dat was vooral het 
geval toen er drie krankzinnige vrouwen in hun huis op-
genomen moesten worden. De godshuizen bekostigden 
dan wel het levensonderhoud, maar het werk moest toch 
door het personeel van het tuchthuis worden gedaan.19 
In totaal werden 25 krankzinnige mannen in het tucht-
huis geplaatst en 49 vrouwen.

Een bijzondere groep van bewoners werd gevormd 
door de proveniers. In totaal verbleven 111 proveniers 
onder wie 86 mannen en 35 vrouwen in het tuchthuis 

aan landloperij, meervoudige diefstal, prostitutie, be-
delarij, heling en ontucht, sommigen onder hen zaten 
straffen uit van 25 jaar.

Het grootste aantal personen kreeg opsluiting wegens 
‘quaad gedrag’. Dit kan het best worden vertaald als 
ontspoord gedrag. Deze mensen werden veelal op ver-
zoek van een echtgenote, familieleden, buren of de bal-
juw geplaatst. De magistraat willigde de verzoeken dus 
bijna altijd in. Zij kregen alleen ontslag op advies van de 
regenten. Zo werd in 1745 Adam Hammevel op verzoek 
van zijn vader en moeder en naaste verwanten ‘om sijn 
quaat gedrag’ in het tuchthuis opgenomen. In datzelfde 
jaar werd ook Marrigje Jans alias ‘de Lange Mooie’ om 
‘quaad gedrag’ in het tuchthuis opgesloten om met haar 
handen de kost te verdienen. Het gebeurde geregeld dat 
volwassenen of kinderen uit een andere instelling voor 
straf werden geplaatst in het tuchthuis. Dat overkwam 
Frans Majoor die vanwege ‘sijn quaad gedrag’ vanuit 
het weeshuis werd overgeplaatst naar het tuchthuis. De 
regenten van het tuchthuis gingen in zo’n geval slechts 
akkoord als zij van zo’n instelling de kosten voor het le-
vensonderhoud van de overgeplaatste vergoed kregen.17 

17. samh-oa 122 f 8, 20v en21v.
18. samh-oa 126 Het jaar 1761 f 68v, het jaar 1762 f17-18 en 26 en het 
jaar 1793 f59v en 69.
19. samh-oa 125 Het jaar 1758 f29v en het jaar 1759 f6v en 54v.
20. samh-oa 2754.

Reglement van de Proveniers
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Men veronderstelt dat een tuchthuis een penitentiair 
karakter heeft, maar zoals bleek was het Goudse tuchthuis 
in eerste instantie een plaats waar ontspoorde kinderen, 
vrouwen en mannen door discipline en het verrichten 
van arbeid zich weer enigszins in het maatschappelijk 
verkeer zich konden handhaven. Voor deze groep de-
den honderden ouders, broers, zusters en familieleden 
uit wanhoop een beroep op de Goudse magistraat om 
lastige personen uit hun naaste kring op te sluiten. Zover 
bekend weigerde de magistraat slechts één enkele maal 
om toestemming tot plaatsing te geven. Het totaalpak-
ket, met name de disciplinering door arbeid te verrich-
ten, het onderricht in lezen en schrijven en aanpassing 
van het gedrag, dat aangeboden werd in het tuchthuis 
bood waarschijnlijk ook wel de nodige voordelen. Er was 
in die twee eeuwen van het bestaan van het tuchthuis 
dus sprake van heropvoeding en scholing. Een deel van 
die aanpak ging in de tweede helft van de negentiende 
eeuw teloor met de komst van strafinrichtingen.  

sinds 1660. De regenten van het tuchthuis hadden 
toestemming gekregen om vanwege de belabberde fi-
nanciële toestand van het huis proveniers te mogen op-
nemen zonder akkoord van de magistraat. 20 

Tot besluit

Het vrederecht was een goede methode om in een sa-
menleving, waarin vaak primair werd gereageerd, so-
ciaal-maatschappelijke conflicten te kanaliseren. Voor 
schuldkwesties, conflicten binnen het zakelijk verkeer en 
huwelijksproblemen bood het vrederecht een luisterend 
oor. Hierdoor had de een overheid de regie binnen de 
stad ferm in handen. 

De grote demografische en sociale veranderingen van 
de zestiende eeuw vroegen echter om een ander strafsy-
steem. Op strafrechtelijk gebied beperkte de schepen-
bank zich dan ook steeds meer tot plaatsing in het tucht-
huis, waardoor lijfstraffen minder toegepast werden. De 
veroordeelden maakten echter ongeveer 30% van de 
tuchthuisbevolking uit. 

Statistiek waarin de bovenstaande cijfers zijn verwerkt.
In de statistiek is de periode van 1611-1811 verwerkt.


