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op een onverwacht juweeltje waarvan men 
in eerste instantie niet vermoedde dat dit 
een schat aan informatie kon opleveren over 
het dagelijkse leven in de achttiende eeuw. 
In dit geval zijn het de verslagen van de 
lijkschouwingen.1 Lijkschouwingen werden 
door de stadsarts en of de stadschirurgijn in 
opdracht van de baljuw en schout en sche-
penen van Gouda verricht om te achterhalen 
of er kwade opzet in het spel was bij de dood 
van een slachtoffer. Kortom de uitslag van 
deze lijkschouwingen bepaalde of men de 
dode kon begraven of dat justitie ingescha-
keld moest worden.
In totaal werden over de periode van 4 au-
gustus 1683 tot 17 december 1778 308 lijk-
schouwingen verricht; de akten onthullen 
een scala van doodsoorzaken, variërend van 
een verdronken kleuter tot de schouwing 
van een slachtoffer van een roofmoord.

De schouwcedullen

Maar wat vertellen deze akten nog meer? Iedere akte be-
gon meestal met een ingedrukt zegel of met ‘Pro Deo’.2 

‘Ende hetselven bevonden in het water 
 versmoort te zijn’
95 jaar goudse lijkschouwingen, 4 augustus 1683 – 17 december 1778

Cees Doedeijns

1.  L. A. Kespers, Inventaris der Oude Rechterlijke Archieven van 
Gouda (zp, zj). In het vervolg aangeduid als samh, Gouda, ora. Het 
betreft hier samh, Gouda, ora-163 Schouwcedullen 4 augustus 1684 
– 27 december 1750 en samh, Gouda, ora-164 Schouwcedullen 18 
januari 1751 – 17 december 1793.
2.  Van de 311 akten zijn er 194 gezegeld, 91 Pro Deo, van 1 akte 
wordt vermeld dat dit een kopie van het origineel is en van de 25 
overige akten wordt niets vermeld.
3.  Voor het aantal schouwingen per stadsarts resp. stadschirurgijn, 
zie Bijlage 1.
4.  samh, Gouda, ora-163 fol. 273 dd. 4 september 1741.
5.  J. G. W. F. Bik; ‘Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Gouda’, in: Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, achtste verzame-
ling bijdragen (Gouda, 1955). p. 268, en p. 238.
6.  Thans de hoek van de Karnemelksloot – Pieter Pourbusstraat.

Daarna volgden de namen van de stadsarts en de stads-
chirurgijn, die verklaarden dat zij in opdracht van de bal-
juw, de schout en de schepenen van de stad Gouda het 
lichaam van een met name genoemd persoon hadden 
onderzocht, vaak met vermelding van leeftijd, adres en 
doodsoorzaak, waarna de datering van de schouw en de 
ondertekening van de akte volgde.3 Een voorbeeld van 
zo’n akte was de schouwing van Jan Hendrikse van Dor-
pen verdronken in de Karnemelksloot.4 Daniel Dolegius 
de Kedts en Philip Slingerland, respectievelijk stadsarts 
en stadschirurgijn5 verklaarden dat zij in opdracht van 
Hyeronimus Gaudanus Snels, de baljuw en schout van 
Gouda het lichaam van de 77-jarige Jan Hendrikse van 
Dorpen geschouwd hadden op de hoek van de Karne-
melksloot en de Bagijnekade.6 Tijdens dit onderzoek 
bleek dat het lichaam geen enkele uiterlijke verwonding 
vertoonde en de conclusie was dan ook, dat Jan Hendrik-
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se in het water gevallen en verdronken was. De akte werd 
afgesloten met de dagtekening en ondertekend door de 
twee artsen. 

Heel anders werd het als er wel sprake was van verwon-
dingen. Deze gevallen werden uitgebreid onderzocht. De 
artsen beschreven de toegebrachte verwonding(en) en 
welke wond de dood had veroorzaakt. Zo was Jan Rob-
berse, het slachtoffer was van een steekpartij. Hij lag 
thuis in zijn huis in de Lemdulsteeg met een steekwond 
in de rechterborst, die via het middenrif naar beneden 
ging tot in de bovenkant van de lever, waardoor een 
zware en niet te stelpen bloeding in buik en borst ont-
stond; de schouwers waren van mening dat de toege-
brachte wond de dood tot gevolg had gehad.7

De slachtoffers

Op enkele uitzonderingen na werd steeds melding ge-
maakt van het geslacht van het slachtoffer. In totaal ging 
het over 209 mannen en 96 vrouwen. Soms waren de li-
chamen dermate vergaan dat men niet meer in staat was 
om het geslacht vast te kunnen stellen. Dat was het ge-
val met het lichaampje van een pasgeboren baby dat in 
augustus 1741 in de stadsgracht buiten de Potterspoort 
was gevonden. Het lijkje verkeerde in een verre staat 
van ontbinding, zodat het niet mogelijk was de exacte 
doodsoorzaak en het geslacht te achterhalen.8 In de on-
derstaande grafiek zijn deze gevallen niet meegenomen.

Stadsarts periode aantal 
schou-
wingen

Gijsbert Cinq 1681-1683 2

Bartholomeus de Moor 1681-1689 8

Albertus Moeringh 1690-1700 5

Justus van den Bogaert 1704-1708 3

Georgius Boudens 1707-1723 26

Gualterus de Moor van Immerzeel 1717 1

A. van Noort 1717 1

Daniël Dolegius de Kets 1722-1741 12

Dirk de Vrije (als vervanger G. Boudens) 1728 2

Dirk de Vrije 1728-1741 72

Joannes Franciscus van Leempoel 1732 1

Bartholomeus Hermanus de Moor 1741-1782 129

J. Oostendorp (van buiten Gouda) 1743 1

Willem van der Hoeve 1751 1

Willem Griffioen 1765 1

Johannes Wilhelmus Meijnichus 1766-1779 4

Jan Bleuland 1781-1782 2

Jan van Breda 1793 1

geen stadsarts vermeld 38

Stadchirurgijn(s) periode aantal 
schou-
wingen

Jacobus Duval 1681-1722 36
Simeon van Es 1683-1708 17
Philips Polijn 1722-1738 18
Willem Slingerland 1724-1738 77
Philips Slingerland 1738-1762 111
Jan van Es 1737 1
Hero Hageman (van buiten Gouda) 1743 1
Jan van Stavel 1743-1763 3
Pieter van Willenswaard 1751 1
Cornelis Bleuland 1763-1782 50
Ferdinandus Kleynoodt (Bloemendaal) 1765 1
Adrianus Jongejan 1770 1
Jacobus van Steel 1793 1
geen stadschirurgijn vermeld 8

Grafiek 1: verdeling aantal mannen en vrouwen per kwart eeuw
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Grafiek 1: verdeling aantal mannen en vrouwen per kwart eeuw
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De doodsoorzaken

De doodsoorzaken kunnen in een zestal verschillende 
categorieën worden onderverdeeld. Verdrinking was de 
grootste categorie. Van de 308 lijkschouwingen hadden 
193 gevallen, dat is 63 procent, betrekking op de dood 
door verdrinking. In 39 gevallen, ofwel 12,7 procent, was 
er sprake van doodslag . Verder waren er 26 gevallen van 
zelfmoord (8,4 procent), elf ongevallen (3,6 procent) en 
één moord ( 0,3 procent. Van 38 gevallen (12,3 procent) 
bleef de oorzaak onbekend. 
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Grafiek3. Doodsoorzaken in aantallen

Verdrinking

Zoals al bleek was verdrinking een van de belangrijkste 
doodsoorzaken van de zeventiende- en achttiende-
eeuwse Gouwenaar. Van 176 drenkelingen (91,2 procent) 
was de leeftijd bekend. Deze varieerde van de tweejarige 
Mouris van Stok tot de 90-jarige Hendrik Pik uit het Ou-
demannenhuis.11 Om een beter inzicht te krijgen in de 
leeftijdsopbouw van de slachtoffers is de onderstaande 
grafiek 4 gemaakt waarbij de drenkelingen verdeeld zijn 
in groepen van 10 jaar. 

In grafiek 1 is duidelijk te zien dat het aantal sterfgeval-
len onder de mannen in de meerderheid was. Ook opval-
lend is dat de verhouding tussen de mannelijke en de 
vrouwelijke slachtoffers vrijwel gelijk was, dat wil zeggen 
ongeveer drie sterfgevallen onder de mannen, op één bij 
de vrouwen.

Als men naar de leeftijden van de slachtoffers kijkt, 
blijkt dat van 52 mensen (16,9 procent) te weten 33 
mannen, 17 vrouwen en twee kinderen, geen leeftijd is 
vermeld. Eén van die twee kinderen was nog geen dag 
oud en tijdens de geboorte gestorven, waarna het in het 
water was gegooid. Tijdens de schouw bleek dat het kind 
door nalatigheid ‘versuym’ tijdens de bevalling overle-
den was.9 De andere was door een kar overreden en ‘op 
staande voet’ gestorven. Om onbekende redenen zijn de 
naam en de leeftijd niet op de akte vermeld.10

De leeftijd van 177 mannen is wel bekend en varieert 
tussen de twee en de negentig jaar, de gemiddelde 
leeftijd was 36,4 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 79 
vrouwen verschilt nauwelijks met die van de mannen 
en bedraagt 36,3 jaar. In grafiek 2 is de zuigelingen- en 
kindersterfte niet meegenomen, omdat deze niet in de 
schouwdecullen waren vermeld. 
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Grafiek 2: Leeftijden van de slachtoffers

7.  samh, Gouda, ora-163 fol. 36 dd. 9 februari 1711. 
8.  samh, Gouda, ora-163 fol. 271 dd. 3 augustus 1741.
9.  samh, Gouda, ora-163, fol 12, 4 oktober 1686. 
10.  samh, Gouda, ora-163, fol.14, 23 februari 1688. 
11.  samh, Gouda, ora-163, fol. 319 dd. 28 november 1744. Schou-
wing Hendrik Pik en ora-164, fol. 104 dd. 3 september 1764. 
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derscheid tussen buiten en binnen de stad. Van de 24 
drenkelingen stierven er veertien buiten en tien binnen 
de stadsmuren. Degenen die ‘buiten’ verdronken werden 
ook ‘buiten’ geschouwd. Soms, en alleen met uitdruk-
kelijke toestemming van het gerecht, kon het lichaam 
binnen de stad geschouwd worden. Zo werd het lichaam 
van Anna Flippe, verdronken in een sloot in de Korte 
Akkeren, na toestemming binnen de stad gebracht om 
haar in een huisje in de Hollen te schouwen.13 Een jaar of 
tien later ging men volgens dezelfde procedure te werk, 
toen de 22-jarige Jan Pieterse van de Vrijenhouff van de 
Haastrechtse brug was gevallen en in de IJssel verdronk. 
Ook in dit geval werd specifieke toestemming verleend 
om zijn lichaam naar zijn vaders huis in de Weipoort te 
brengen, waar het werd geschouwd en de dood door 
verdrinking officieel werd vastgesteld.14 

Een voorbeeld van een schouw buiten de stad is die 
op het lichaam van een vijftienjarige schippersknecht. 
De stadsarts en de chirurgijn gingen naar het schip waar 
deze Aldert Fokkensz uit Groningen over boord was ge-
vallen. Het hooischip waarop hij voer lag voor de stad en 
midden op de IJssel werd vastgesteld, dat hij ‘uiterlijk 
onbeschadigd in het water (was) versmoort’.15

In de akten worden 57 verschillende wateren ge-
noemd. De koploper onder de ‘gevaarlijke wateren’ was 
de Raam, waar in totaal zeven drenkelingen werden ge-
schouwd. Andere straten waar meerdere schouwingen 
verricht werden waren de Groeneweg, de Weijdepoort, 
de Haven, de Singel en de Karnemelksloot. Zij worden 
elk viermaal genoemd. De Nieuwehaven en het Pesthuis 
worden driemaal genoemd, zestien straten tweemaal en 
de overige straten maar één maal.

Niet altijd is duidelijk of de drenkelingen thuis, danwel 
elders werden geschouwd. In veel gevallen werd alleen 
een straatnaam genoemd ‘geschouwen het doode lig-
haam van Maarten van der Lomp, oud seven jaren, leg-
gende in de Vuijlsteeg’.16 In sommige akten werd meer 
informatie gegeven over de locatie ‘gevisiteert het doo-
de lighaam van Jan Hendrikse van Dorpen, oud omtrent 
seven & seventig jaaren, leggende op de Karnemelksloot 
op den hoek van de Bagijnekade’.17 Soms vonden schou-
wingen plaats in openbare instellingen, zoals in het Ca-
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grafiek 4. Verdrinking, leeftijden mannen en vrouwen in perioden van 
10 jaar

Bij de mannelijke verdrinkingsslachtoffers vallen twee 
leeftijdsgroepen op, namelijk die van 0 tot 10 en die van 
30 tot 40 jaar. Bij de vrouwen vallen drie groepen op, 
die van 0 tot 10 jaar met elf verdrinkingsslachtoffers, de 
groep van vrouwelijke tieners met 10 doden en de derde 
leeftijdsgroep, die van de 50 tot 60-jarigen met dertien 
verdronkenen. Kinderen onder de tien jaar liepen in een 
waterrijke stad als Gouda het grootste risico om te ver-
drinken. Zij konden in de regel niet zwemmen en wan-
neer de ouders hen vanwege drukke werkzaamheden 
uit het oog verloren was het risico dat zij in het water 
vielen groot. Onder kleuters is het aantal slachtoffers 
het grootst. Alleen al onder de vijfjarigen verdronken 
negen kinderen, onder wie zeven jongens. Jongens van 
vijf tot en met zeven vonden dus het meest de verdrin-
kingsdood. In alle gevallen luidde het eindoordeel ‘uit 
het water opgehaalt en hetzelve bevonden uiterlijk on-
beschadigt’. 

Van de 37 jonge slachtoffertjes werden er negentien 
thuis geschouwd en de anderen op een andere plaats. 
De locatie werd dan omschreven als ‘in een huis’ of ‘bij 
het Pesthuis’. Twee kinderen werden respectievelijk  
geschouwd ‘in een huys op de Veste bij het Vlamings-
poortje’ en ‘in een huys op ’t Waserf op de Groeneweg’.12 

Soms werd de plaats waar het kind verdronk genoemd: 
bij de Lazeruskade, in de Singel tussen de Kleiwegs- en 
Potterspoort, bij de Knorrenbrug bij het Pesthuis en in 
de Haven. Dit was niet altijd het geval. 

Ook bij de volwassenen werd de plaats van verdrin-
king niet altijd genoemd. Men maakte echter wel on-
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het feit dat het lichaam zich reeds in een verregaande 
staat van ontbinding verkeerde, werd als doodsoorzaak 
verdrinking vastgesteld.22 

Doodslag

De categorie ‘doodslag’ met 39 schouwingen kan wor-
den onderverdeeld in steekwonden, schotwonden en 
verwondingen die te maken hebben met geweld. In 92,3 
procent van de gevallen  was sprake van verwondingen 
door messteken. 

Bij de secties beschreven de artsen en chirurgijns de 
wonden die de dood wel en de wonden die de dood niet 
veroorzaakt hadden. Van alle secties met steekwonden 
bleek dat de meeste slachtoffers één dodelijke steek-
wond (72,2 procent) was toegebracht. Bij de anderen 
ging het om meerdere messteken. Ook beschreef men 
de verwondingen die op zich dodelijk, dus niet te ge-
nezen waren, en verwondingen waarbij de gevolgen van 
de steekwonden door bloedverlies, koorts of door het 
verval van krachten de dood tot gevolg had. Bijvoorbeeld 
in de schouwcedulle van Jan Gleijnen gaf de arts aan dat 
zijn verwondingen niet dodelijk waren, maar de gevolgen 
ervan wel. Hij was in de borst gestoken maar tijdens de 
sectie werd geconstateerd dat geen inwendige lichaams-

12.  A. Scheygrond, Goudse Straatnamen (Alphen aan den Rijn, 197).
13.  samh, Gouda, ora-163 fol. 40 dd. 21 augustus 1711.
14.  samh, Gouda, ora-163 fol. 68 dd. 24 september 1721. 
15.  samh, Gouda, ora-163 fol. 361, 26 mei 1747. 
16.  samh, Gouda, ora-164 fol 4, 27 apri 1751. 
17.  samh, Gouda, ora-163 fol. 273, 4 september 1741. 
18.  samh, Gouda, ora-164 fol. 173, 8 januari 1779. 
19.  samh, Gouda, ora-163 fol. 181, 15 januari 1732. 
20.  samh, Gouda, ora-163 fol. 144, 13 juli 1729. 
21.  samh, Gouda, ora-163 fol. 161, 12 april 1730. 
22.  samh, Gouda, ora-164 fol. 175, 2 augustus 1779. 

Hooischip, Gerrit Groenewegen (1754-1826)

tharina-gasthuis, het Oudemannenhuis en in herbergen, 
of in het Pesthuis en in het Tuchthuis. Bijna in een kwart 
van de verdrinkingsgevallen werd het lichaam naar een 
naburig huis gebracht en daar geschouwd ‘Geschouwen 
te hebben het doode lijck van Saartje Vermeulen, oud 
11 jaaren, leggende in een huys op de looijerij agter de 
herberg de Goude Wagen bij de Kleiwegspoort’.18 

Verreweg de meeste drenkelingen werden in hun eigen 
huis geschouwd. Niet altijd wordt het adres genoemd, 
maar wel de melding dat zij ‘thuis’ werden geschouwd. 
Bij sommige schouwingen werd de plaats duidelijker om-
schreven, zoals in het huis van zijn vader, haar moeder 
en zijn ouders. Of de slachtoffers hier ook echt woonden 
of dat zij naar hun ouderlijk huis werden gebracht is de 
vraag. Vier van deze drenkelingen waren jonger dan tien 
jaar en van de overige achttien slachtoffers varieerde de 
leeftijd van 20 tot 50 jaar. Zelfs de 50-jarige Katharina 
van Wieringen werd naar het huis van haar moeder op de 
Botermarkt gebracht, om daar geschouwd te worden.19 

Schouwingen werden zoals eerder genoemd ook bui-
ten de stad verricht. De 27-jarige notaris Abraham de 
Roode werd op 13 juli 1729 geschouwd in zijn tuinhuis 
net buiten de Kleiwegspoort aan het begin van de Boele-
kade.20 Een paar maanden later op 12 april 1730 werd de 
70-jarige Pieter Ariensz de Jong, verdronken in de Karne-
melksloot, geschouwd in zijn bouwhuis aan de brede zij-
de van de Karnemelk binnen de jurisdictie van Gouda.21 
Het lijkje van Johanna Beyman, een aalmoezenierskind 
van 14 jaar oud, werd in opdracht van president-schepen 
Willem van den Hoeven, plaatsvervanger van de afwezige 
baljuw mr. Martinus van Toulon, geschouwd en ondanks 
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Sterven door steekwonden was in Gouda duidelijk aan 
mannen voorbehouden. Van de 39 slachtoffers waren 
er 36 man. Ook valt op dat vrijwel alle mannen en één 
vrouw in de voorkant van het lichaam waren gestoken. 
De overigen werden in de rug gestoken. Misschien waren 
deze mensen onverhoeds van achteren aangevallen of  
op de vlucht neergestoken.27

De lijkschouwingen gaven weinig informatie over de 
locatie van de steekpartijen.28 Slechts in een enkel geval 
werd de plaats van het delict genoemd. Zo werd Hen-
drik van Veen, alias Rijck de sleper bij het slepershuisje 
achter de Waag door Pieter van der Kley uit Jaarsveld on-
verhoeds met een mes in de borst gestoken. Uit een ge-
tuigenverklaring bleek dat Hendrik in het begin niet eens 
door had dat hij gestoken was, maar toen hij bloed zag 
werd hij woedend. Hij gaf de dader ‘een goede slag om 
sijn kop soo hij tegen de muur rolde’.29 Hendrick werd 
naar huis gebracht en zes dagen later overleed hij aan 
zijn verwondingen. De dader, Pieter van der Kley, had 
zich tijdig uit de voeten gemaakt en werd op 30 novem-
ber 1728 bij verstek veroordeeld.30 

Andere locaties van steekpartijen zijn de Nieuweha-
ven, de Robaarsteeg, de Groeneweg, de Wintersteeg, de 
dijk voor de herberg ‘De Haagse Hut’ en de eerder ver-
melde herberg ‘De Admirael Tromp’ in de Vogelenzang. 
Eigenlijk is het bijzonder dat er maar in twee gevallen 
sprake was van steekpartijen in herbergen. 

Drie schouwingen hebben betrekking op andere vor-
men van dodelijk geweld. Frans Liebout werd de keel af-
gesneden31 en Hendrik Douwen werd in zijn huis ernstig 
verwond aan zijn been waardoor hij na dertien dagen 
stierf door ‘verval van krachten, het optreden van stui-
pen en de hik, bloedverlies en beginnende spaculus in 
het been’.32 Bij Pieter Trijsburg was het achterhoofd ge-
heel verbrijzeld, maar uit het verslag was niet duidelijk of 
er sprake was van geweld, ook in de vonnisboeken kwam 
deze zaak niet voor.33 Als laatste werd Pieter Verhoog in 
de borst geschoten, de kogel doorboorde het hele li-
chaam en kwam er weer naast de ruggengraat uit. Dit 
veroorzaakte een wond die ‘door geene kunst te kunnen 
genesen worden & bij gevolgen absolute doodelijk’was34.

delen waren gekwetst, maar dat daarentegen de naweeën 
van de steekpartij hem fataal werden.23

Een akte waarin sprake was van een dodelijke verwon-
ding, was die van de 25-jarige Hendrick Janse van Leeu-
wen. Er werd een vijftal messteken geconstateerd, één in 
de linkerzijde van zijn hoofd, één in de linkerwang, één 
in de linkerborst, één in de rechterkant van zijn rug en de 
laatste in zijn rechter dijbeen. De laatste twee verwondin-
gen, de messteek in de rug die de long doorboorde en de 
messteek die de slagader in het rechterdijbeen afgesne-
den had, waren hoe dan ook ‘absoluyt doodelijk’. Naar 
aanleiding van deze conclusie moest de baljuw/schout 
overgaan tot rechtsvordering. De dader, Jan van Vianen, 
werd tot driemaal toe voor de vierschaar gedaagd. Uit-
eindelijk werd hij bij verstek veroordeeld tot 99 jaar ver-
banning uit Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht en 
confiscatie van zijn goederen.24

Met Matthijs van der Prins liep het weer anders af. Mat-
thijs werd tijdens een gevecht in de herberg ‘De Admirael 
Tromp’ in de Vogelenzang door Jacob Barents gedood. 
Men onderzocht zijn lichaam en concludeerde dat hij ge-
storven was door drie messteken, twee in de rechterborst 
en één in het rechter dijbeen, waarbij de eerste twee 
steken al dodelijk waren.25 Tijdens het onderzoek van de 
schout bleek ook nog eens dat Matthijs een ‘voorvechter’ 
was geweest, wat betekent dat hij het gevecht zelf had 
uitgelokt met zijn eigen dood als gevolg. Hij werd pos-
tuum veroordeeld en zijn lichaam werd weer opgegraven 
en alsnog in de put op het galgenveld geworpen.26

Afbeelding Schouwdecul van Jan 
Joosten Trompert, het slachtoffer 
van een steekpartij (sahm). 
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Meestal beperkten de artsen zich tot een feitelijke 
constatering van de zelfmoord ‘bevonde, desselfs li-
chaam rontom onbeschaadigt sijnde, door de strop ge-
stikt te sijn.35 Soms gingen de schouwers verder zoals bij 
de 60-jarige Trijntje Cornellis van d’ Aabelen bij wie een 
uitgebreid verslag van het onderzoek werd gemaakt, met 
als eindconclusie dat zij gestorven was aan de verwon-
dingen in de hals ‘bevonden een crena ofte sleuf aan de 
hals, gemaakt door een spijkkertouw, twee vingerbreet 
boven het strottenhooft loopende aan de regter sijde 
over het kraakkebeen, agter het oor, sijnde den hals 
aan die sijde onbeschaadigt, gaande de selve crena aan 
de linkker sijde van agterom de hals drie a vier vingers 
breet over het derde wervelbeen, verder nog bevonden 
de cartilagines sentiformes uitmaakende de adamsappel 
verbrookken, schiettende de fragmenten op de minste 
beweeging van de vingeren over malkander, met eenig 
geraas, welk boovenstaande wij ondergeschreeven oor-
deelen positiv lethaal te sijn’.36

De 70-jarige Claes Theunis ’t Hoen pleegde zelfmoord 
op zijn kamertje in het Oude Mannenhuis door zichzelf 
met zijn das te verwurgen ‘het selve versmoort te sijn 
door sijn das, hebbende om den hals gemaakt een sleuf 
ter breedte van een duym op de cartilagines sentiformes 
& bricordes belettende door het toetrekken den adem-
haling’.37

Bij alle schouwingen van de zelfmoorden gaf de bal-
juw/schout opdracht om het stoffelijk overschot te on-
derzoeken. Verder liet hij de zaak rusten en ging dus niet 
over tot vervolging. Dat is vreemd omdat zelfmoorden 
meestal onder het strafrecht vielen. Een zelfmoord werd 
bijna altijd als een rechtszaak behandeld. Daarom komen 
vrijwel alle zelfmoorden in de vonnisboeken voor.38 Geen 
van de 26 zelfmoorden in de schouwcedullen stonden 
in de vonnisboeken. Hiervoor is (nog) geen verklaring te 
geven. 

Enkele voorbeelden die wel in de vonnisboeken voor-
kwamen zijn onder meer die van de familie van Dirck 
Jansz Maff, die zich verhangen had in een boom. De fa-
milie kreeg toestemming om hem ’s avonds rond negen 
uur is alle stilte op het kerkhof te begraven. De motive-
ring was, dat hij ‘veel ongelucken soe van gevangenisse 

Zelfmoord

Een aparte categorie onder de lijkschouwingen vormen 
de suïcides. Er is sprake van 26 zelfmoorden, dat is 8,4 
procent. In bijna alle gevallen hadden de zelfmoorde-
naars zich verhangen. Onder de zelfmoordenaars zijn 
vijftien mannen en elf vrouwen die zich van het leven be-
roofd hadden. De gemiddelde leeftijd van de mannelijke 
zelfmoordenaars bedraagt 50,1 jaar en de leeftijd van de 
vrouwen is gemiddeld 47,4 jaar. 

23.  samh, Gouda, ora-163 fol. 9, 13 december 1683. 
24.  samh, Gouda, ora-112 Vierschaarboek 13 januari 1722 - 8 decem-
ber 1728. De rechtdagen 13 en 27 januari en 10 februari 1722 voor de 
dagvaardingen. Voor de diverse getuigenverklaringen zie: samh, 
Gouda ora-157 Informatieboek van de Bailliu, 11 februari 1710 - 24 
juli 1725, fol. 181v – 184 en voor zijn vonnis, zie: samh, Gouda ora-
180 Crimineel Vonnisboek 24 januari 1719 t/m 25 oktober 1756, fol. 
7 - 7v. 
25.  samh, Gouda, ora-163, fol. 98, 3 oktober 1723. 
26.  Voor de hele geschiedenis van Matthijs van der Prins, zie: A. G. 
Bontenbal: ‘Schandstraffen op het Goudse galgenveld”, in: Streek-
archief Hollands Midden: De Schatkamer, regionaal tijdschrift 
Hollands Midden, jaargang 17, aflevering 1.
27.  Van deze drie personen; Griete Hendricks Dijkmeester (samh, 
Gouda, ora-163, fol. 20, 1 december 1695), Leendert Janse Schoone-
man (Ibidem, fol. 56, 29 november 1717) en Ningetgen Ariens Heere 
(Ibidem, fol. 52, 6 september 1716) is verder (nog) niets verder be-
kend. Alleen de opgelopen verwondingen en het feit dat hun won-
den dodelijk waren werd vermeld, van de daders ontbreekt ieder 
spoor.
28.  In de door mij gedigitaliseerde vonnissen uit de Goudse cri-
minele vonnisboeken zijn veel meer locaties te vinden. Dit is het 
onderwerp van een nader te verschijnen onderzoek. Deze vonnis-
sen zijn raadpleegbaar op de website van het Groene Hart Archief.
29.  samh, Gouda, ora-158, Informatieboek van de Bailliu, 8 juni 
1725 – 29 janauri 1743, p. 97, 25 september 1728. Getuigenverklaring 
van Gerrit Wassenburg.
30.  samh, Gouda, ora-180, Crimineel vonnisboek 24 februari 1719 
t/m 25 oktober 1756, fol. 32v - 34, 30 november 1728. 
31.  samh, Gouda, ora-163, fol. 116, 4 december 1722. 
32.  samh, Gouda, ora-163, fol. 194, 2 december 1733. 
33.  samh, Gouda, ora-163, fol. 170, 23 oktober 1730. 
34.  samh, Gouda, ora-163, fol. 277, 3 november 1741. 
35.  samh, Gouda, ora-163, fol. 104, 6 oktober 1724. 
36.  samh, Gouda, ora-163, fol. 177, 30 juli 1731. 
37.  samh, Gouda, ora-163, fol. 242, 2 juni 1738. 
38.  samh, Gouda, ora-163, fol. 176-181, 2 juni 1738.
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artsen konden niets anders concluderen dan dat de val 
zijn dood veroorzaakt had.44 Datzelfde gold voor Jacob 
Jan Brantse uit Ouderkerk viel van zijn wagen en brak 
zijn nek, terwijl Gerrit de Heer uit één van de luiken van 
de molen op de Verloren Kost viel, en met zijn hoofd op 
een wagenwiel terecht kwam en hij een schedelbreuk 
op liep.45 Opvallend is het aantal verkeersslachtoffers of 
mensen die onder karren terecht kwamen, soms met de 
dood als gevolg. Zo kwamen Cornelis Ariensz Vos op de 
Grote Markt en de tweejarige Salomon de Langen bij de 
pelmolen op de Moordrechtse Dijk onder een kar terecht 
met fatale gevolgen.46 Bij doden die ‘uytwendig onbe-
schadigt’ waren, werd nooit verder sectie verricht. Men 
ging dan uit van een natuurlijke dood, zoals bij de 21-ja-
rige schuitvoerder, J. in ’t Hout, die dood uit het vooron-
der van zijn schuit werd gehaald.47

Moord

Slechts in één geval was er sprake van moord met voor-
bedachte rade. Anders dan bij doodslag, waarbij het ge-
weld vaak spontaan gebeurde in de hitte van de twist, 
kreeg deze moord veel aandacht. Het ging hier om de 
roofmoord op Claas Dirkse Roos die door drie mensen 
was gepland.48 De 74-jarige Claas werd dood in zijn huis 
in de slaapkamer gevonden. Hij had alleen nog zijn hemd 
aan, waarvan de knopen afgesneden waren. Zijn broek 
verborg zijn hoofd. De artsen concludeerden dat hij geen 
natuurlijke dood was gestorven omdat het lichaam heel 
wat uiterlijke verwondingen vertoonde. Zijn linkerslaap 

van den vijant als anders in zijn leven gehadt heeft ende 
dat hij in zijn memorie geslagen is geweest’.39 Andere 
gerechtelijke uitspraken in de vonnisboeken betroffen 
zelfmoorden in de Gevangenpoort tijdens het voorar-
rest. Zelfmoord in voorarrest werd beschouwd als ont-
snapping aan de gerechte straf. Men nam het recht in 
eigen handen en dit werd niet getolereerd. Jan Jansz, Ba-
rent Barel en Griet Jansse Kock pleegden zelfmoord in de 
Gevangenpoort en werden als nog gevonnist.40

 
Ongevallen

De schouwcedullen, waarin sprake was van overlijden 
door een ongeval, gaven meer inzicht in de gevaren van 
het dagelijkse leven in Gouda. Zoals een onbekend kind 
dat door een kar werd overreden. Het lichaampje ver-
toonde zoveel kwetsuren, dat de stadsarts De Moor en 
de beide chirurgijnen Duval en Van Es niets anders kon-
den constateren dan dat de dood vrijwel direct was in-
getreden.41 Anderen stierven aan de gevolgen van brand-
wonden. Aaltje Goosenson en Marritje Pieters van Roon 
bijvoorbeeld, waren voorover in het vuur of op een vuur-
stoof gevallen, waarbij niet duidelijk was of de dood voor 
of na de val was ingetreden. Alleen in het geval van Aaltje 
was men wat duidelijker, haar aangezicht was weliswaar 
zwaar verwond door de hitte, maar de doodsoorzaak 
waren de hartkloppingen en flauwten waar zij al langer 
aan leed.42 

Marritje Pieters van Roon bezweek eveneens aan 
brandwonden, die in haar geval veroorzaakt waren door 
het wel heel erg onoordeelkundig gebruik maken van een 
kolieksteen. De steen was zo heet gemaakt, dat deze 
zeer zware brandwonden op haar buik en aan haar han-
den had toegebracht. Ter verduidelijking hoe heet deze 
steen wel geweest was, vermeldden de lijkschouwers dat 
de kolieksteen door het vuur ‘swart geroostert’ was. 43

Sommige dodelijke bedrijfsongelukken werden op last 
van de baljuw/schout geschouwd omdat hij er blijkbaar 
van uitging dat er opzet in het spel kon zijn. De secties 
wezen echter uit dat het om gewone ongelukken ging. 
Zo viel Herman Koenen van de hooizolder. Hij kwam met 
zijn achterhoofd op een ijzeren ruif terecht, waarbij de Buikwarmer uit Museum Boymans
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werden veroordeeld tot radbraking op het schavot en 
onthoofding met een bijl. Als nastraf werden beiden op 
een horde naar het Galgenveld gesleept, waar de beul 
hun lichamen op een rad vastkluisterde en de hoofden 
op een pin zette.50 Degene die het plan beraamd had was 
de 35-jarige Griet Jans Kock alias Griet de Mompel of Ro-
seleyn, een Goudse zwerfster, die zelfmoord pleegde in 
de Gevangenpoort en zodoende daardoor aan een gru-
welijke dood ontsnapte.51 

Onbekende oorzaken

In 38 gevallen (12,3 %), was de doodsoorzaak niet met 
zekerheid vast te stellen. Vaak was het lichaam te veel 
vergaan om autopsie te verrichten. Van de 30-jarige 
Jan Brouwer bleek het lichaam ‘door de putrefactie on-
handelbaar en onschouwbaar te zijn’, zodat de doods-
oorzaak niet kon worden vastgesteld.52 In veel gevallen 
noteerde men het lichaam ‘uit het water gehaald’ te 
hebben, alsmede de vindplaats ‘uit de Stadsgracht bui-
ten de Tiendewegspoort’ en ‘uit de Gouwe bij de boe-
renwoning De Kat sijn Tuyn’.

In vijf gevallen kon de doodsoorzaak niet worden ach-
terhaald. Bij de schouwing van de 59-jarige Willem Blok, 
die ‘onbeschadigd’ in de Wijdepoort werd gevonden en 
de 21-jarige J. in ’t Hout, die zonder verwondingen uit 
het vooronder van een schuitje gehaald werd bleef de 
doodsoorzaak een raadsel53. Ook bij de vierjarige Teu-
nis van der Bent werd tijdens de schouw in het huis van 
zijn vader op de Kleiweg, achter ‘De Aap’, geen uiterlijke 
beschadigingen gevonden.54 

Soms moesten pasgeboren baby’s geschouwd wor-
den die tijdens of net na de geboorte waren overleden. 
Vier borelingen waren in het water gevonden en één kind 
werd uit het secreet op de Turfsingel tussen de Valbrug 
en het Moordrechts Verlaat gehaald. Deze vaak uit-
gebreide autopsieverslagen laten zien dat men op alle 
mogelijk manieren poogde de doodsoorzaak te achter-
halen. Soms was het lichaam in zo’n verre staat van ont-
binding dat het geslacht niet eens meer was vast te stel-
len,55 Bartholomeus Hermanus de Moor en de chirurgijn 
Philip Slingerland schouwden in 1744 het lichaampje van 

was ingeslagen, waarschijnlijk door een slag met een 
zwaar voorwerp toen Claas lag te slapen, want zijn kus-
sen was doordrenkt van zijn bloed. Hij was na de klap op 
zijn hoofd met een touw om de nek van zijn bed gerukt 
en gewurgd waarbij zijn nek was gebroken.49 De drie da-
ders,  hadden deze roofmoord zo beraamd dat ieder zijn 
eigen taak had bij de overval. De planning en de moord 
werd door het gerecht zeer streng gestraft. 

Twee van de daders, Cornelis Fransz Vermeul alias 
Kees de Molenaar en Jan van Dijk alias Jan de Koekoek, 

39.  samh, Gouda, ora-177, fol 207v-208, 30 april 1605. 
40.  samh, Gouda, ora-177, fol 118v-119, 28 augustus 1593. Jan Jansz 
uit Kortrijk pleegde zelfmoord op de Gevangenpoort en werd hier-
voor veroordeeld om op een horde naar het Gerecht gesleept te 
worden en om onder de galg begraven te worden. samh, Gouda, 
ora-180, fol. 150v-151, 28 juli 1744. Barend Barel werd, wegens in-
cest met zijn dochter en zelfmoord, na zijn dood veroordeeld om 
met de strop om de hals op een horde van de Gevangenpoort eerst 
naar het schavot en vandaar naar het Gerecht gesleept te worden 
waar hij ondersteboven werd opgehangen en waar zijn lichaam net 
zo lang moest blijven hangen tot het vergaan was. Voor de derde 
persoon zie noot 58.
41.  samh, Gouda, ora-163, fol. 14, 23 februari 1688. 
42.  samh, Gouda, ora-163, fol. 158, 29 januari 1730. 
43.  samh, Gouda, ora-163, fol. 114, 5 december 1725. 
44.  samh, Gouda, ora-163, fol. 44, 1 november 1713. 
45.  samh, Gouda, ora-163, fol. 154, 29 oktober 1730. 
46.  samh, Gouda, ora-163, fol. 117, 10 juni 1726. Cornelis Ariensz 
Vos en ibidem, fol. 128, 24 augustus 1728. 
47.  samh, Gouda, ora-164, fol. 89, 31 oktober 1763. Schouwing J. 
in’t Hout. De boot lag afgemeerd bij de Veste nabij het Galgeveld.
48.  Ook vermeld als Claes Dircksz Donckers, zie hiervoor oa. samh, 
Gouda, ora-180, Crimineel Vonnisboek
49.  samh, Gouda, ora-163, fol. 303-304, 14 augustus 1743. 
50.  samh, Gouda, ora-180, resp. fol. 117v-120. Cornelis Fransz Ver-
meul en fol. 120-122. Jan van Dijk.
51.  samh, Gouda, ora-180, fol. 116, 8 september 1743. Het lichaam 
van Griet Janse Kock, alias Griet de Mompel of Roseleyn, werd met 
de strop om de hals van de Gevangenpoort naar het schavot ge-
sleept en vandaar naar het Gerecht, waar haar lichaam op een rad 
gezet werd met een knuppel boven haar hoofd ten teken dat zij een 
moordenares was.
52.  samh, Gouda, ora-163, fol. 295, 4 april 1743. 
53.  samh, Gouda, ora-163, fol. 289, 24 april 1742. Schouwing Willem 
Blok en ora-164, fol. 98, 31 oktober 1763.
54.  samh, Gouda, ora-164, fol. 16, 15 april 1752.
55.  samh, Gouda, ora-163, fol. 271, 3 augustus 1741. 
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verdrinking. Mannen liepen tweemaal meer risico op de 
verdrinkingsdood dan vrouwen. De dood als gevolg van 
messteken was een typische mannenzaak. Vaak was dan 
één messteek genoeg om iemand te doden. Vrouwen 
stierven niet zo vaak door messteken, maar losten hun 
conflicten blijkbaar op een andere manier op. Opvallend 
was dat vrijwel alle slachtoffers de messteken aan de 
voorkant van het lichaam waren toegebracht. Een con-
clusie kan zijn dat het dan om een uit de hand gelopen 
vechtpartijen ging, waarbij uiteindelijk de messen wer-
den getrokken.

Bij zelfmoord zien we dat de verhouding tussen de 
mannen en de vrouwen bijna gelijk is. Wat opvalt, is dat 
de gemiddelde leeftijd bij zelfmoord beduidend hoger 
lag dan bij de andere doodsoorzaken. In de meeste ge-
vallen pleegde men zelfmoord door zich te verhangen en 
soms door verwurging. 

Degenen die door een ongeval om het leven kwamen, 
stierven als gevolg van verkeersongelukken, bedrijfs-
ongevallen of brandwonden. Moord met voorbedachte 
rade kwam eenmaal voor en was gezien de strafmaat in 
Gouda een grote uitzondering. Opvallend is wel dat men 
heel wat babylijkjes in een laat stadium, vond waardoor 
onderzoek niet meer mogelijk was en er geen vervolging 
meer kon plaatsvinden. Wel moet gezegd worden dat 
kindermoord heel streng gestraft werd. De artsen waren 
blijkbaar alleen geneigd om verder onderzoek te doen 
naar de doodsoorzaak als er uiterlijke verwondingen te 
zien waren wat bij de vele gevallen van verdrinking nogal 
vreemd is. 

een pasgeboren meisje dat uit het water was gehaald. 
Het was een voldragen vrucht met daaraan nog de na-
velstreng ter lengte van ongeveer 25 centimeter, al was 
niet meer te constateren of deze afgebonden was. Het 
lichaampje vertoonde geen verwondingen. Nadat men 
het borstje had geopend, haalde men de longen eruit 
die in een schaal met water gelegd werden om te zien 
of het kind geademd had. Dit bleek wel het geval te zijn, 
want de longen bleven op het water bleven drijven wat 
betekende dat er lucht inzat. De schouwers waren van 
oordeel ‘dat het selve kind gerespireert, en bij gevolge in 
of na de geboorte geleeft heeft’.56

Nog een andere schouwing van een pasgeboren kind 
vond plaats op 25 februari 1765.57 Coenraed Linkers gaf 
zijn knecht Pieter Slingerland opdracht om het sekreet 
aan de Singel, waar zijn eigen sekreet op uitkwam, door 
te spoelen omdat het die dag was gaan dooien. Dit se-
kreet was al enkele jaren niet meer in gebruik en zat de 
laatste twee jaar zelfs niet meer op slot. Piet Slingerland 
wist met behulp van een paar tonnen water het ijs los 
te krijgen en bij het stukslaan van het ijs kwam er iets 
bovendrijven. In eerste instantie werd gedacht aan een 
dode hond, maar Piet Muysje pakte een haak en zag 
dat het een kind was. Coenraed Linkers ging naar de 
baljuw en stelde hem van de vondst op de hoogte. De 
lijkschouwing werd ’s middags verricht in het bijzijn van 
de schout en schepenen. De artsen constateerden dat 
de navelstreng ongeveer 22 centimeter lang was en niet 
was afgebonden. Verder bleek het lichaampje dermate in 
ontbinding te zijn, dat men niet kon zeggen of het meis-
je levend ter wereld was gekomen.58 Vrouwen die zich 
van hun pasgeboren baby ontdeden, deden dat vaak uit 
wanhoop maar als de moeder getraceerd was werd zij 
vervolgd voor infanticide waar de doodstraf op stond.

Samenvatting

De akten zijn vrij eenvormig van redactie, zij vermel-
den wie de schouwing verrichtte, de opdrachtgever, 
wie er werd geschouwd en wat er werd geconstateerd. 
Daarna volgde de conclusie en de datering. Het meren-
deel van alle geschouwde lijken was omgekomen door 

56.  samh, Gouda, ora-163, fol. 311, 10 april 1744. 
57.  samh, Gouda, ora-159 Informatieboek van de Bailliu 13 mei 
1743 – 16 september 1772, p. 373-276, 28 februari 1765. Het betreft de 
verklaringen van Coeraed Linkers, 31 jaar, wonende op de Singel 
buiten de Potterspoort tussen de Valbrug en het Moordrechts Ver-
laat, Pieter Slingerland, 51 jaar, wonende op de Wachterstraat en 
Piet Wakker, alias Piet Muysje, 39 jaar, wonende op de Nieuweha-
ven op het Hartenerf. Alle drie verklaren expliciet dat zij tot nog toe 
niet gehoord hebben dat er iemand verdacht wordt het kind in het 
sekreet gegooid te hebben.
58.  samh, Gouda, ora-164, fol. 114, 25 februari 1765.


