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Volgens de oorkonde van 1272 kreeg de stad een schout en 
zeven schepenen voor de rechtspraak. De schout, als openbaar 
aanklager, vertegenwoordigde de graaf; de schepenen ·waren de 
rechters; zij vaardigden ook de keuren (wetten en verordeningen) 
der stad uit. In die oude tijden waren de schepenen vaak niet in 
staat in een moeilijke zaak een juist vonnis te vellen. Zij konden 
zich dan om raad wenden tot hun ambtgenoten te Leiden; 

Men kende toen slechts lichamelijke straffen en geldboeten. 
Gevangenisstraf was zo goed als onbekend.Wel bestond er later 
in het Slot en de stadspoorten gelegenheid verdachte personen en 
misdadigers tijdelijk gevangen te zetten, teneinde ontvluchting te 
voorkomen. Lichamelijke straffen waren er verscheidene. Op 
roof, moord en diefstal stond de doodstraf: de mannen werden 
opgehangen, de vrou,ven levend begraven of verdronken.Werd 
een dief betrapt, dan volgde eveneens de doodstraf. Bracht men 
iemand letsel toe, of belasterde men: hem, dan moest men van 4 
schellingen tot 2 pond boete betalen.Was de verwonding ern
stiger, dan steeg ook de boete en daarnaast werd er tevens een 
schadeloosstelling voor den verwonde geëist. Krabde men iemand 
een oog uit of kapte men zijn hand, voet of arm af, dan volgde 
1 o pond boete benevens de nodige schadeloosstelling. 

Werd iemand beschuldigd van een misdrijf, waarop hij echter 
niet betrapt was, dan mocht hij een eed afleggen om zich van de 
beschuldiging te zuiveren. Menige boef maakte van dat voorrecht 
gaarne gebruik, a l had hij de daad ook verricht. Onwillekeurig 
komt de vraag op, welke waarde toen een pond had. Een privi
legie van Ouderkerk aan de IJsel uit die dagen bevat een aan
wijzing. Van de boeren uit dat ambacht eiste de graaf n.l. jaar
lijks hvee slachtrunderen of twee pond. Een Gouwenaar, die 
tien pond boete moest betalen, gaf dus toen een bedrag, dat 
gelijk stond met de prijs van 10 ossen. 

Een poorter van Gouda, die binnen het rechtsgebied der stad 
iemand zeer ernstig mishandelde, kon niet gevangen genomen 
worden, als _hij een borgtocht stelde van 1 o pond. Dit gold echter 
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alleèn zo lang de gekwetste "de adem binnen had". Stierf de man, 
dan ·was de dader des doods schuldig. · 

In het "Eerste Keurboek" der stad wordt een geval van ont
duiking der hopaccijns vermeld, gepleegd door een bierdrager. Hij 
·werd ontslagen uit stadsdienst en moest een bedevaart naar 
Keulen ondernemen. Op een Zondag moest hij gaan naar het 
kruis in de kerk, gekleed in linnen klederen, met blote benen, 
een "bierboom" op zijn schouders dragend. Een bierboom was 
een soort juk, dat door twee achter elkaar lopende personen, 
gedragen werd. Er hingen kettingen aan, waaraan de te dragen 
vaten bevestigd werden; bovendien moest hij boete betalen. 
Poogde hij zich aan zijn straf te onttrekken, dan kostte hem 
dat het verlies van zijn rechterhand] 

Een vrouw, die had toegelaten, dat een onmondige persoon 
ontvoerd ·werd, kreeg als straf: , ,met een tonne aen horen (haar) 
hals" rondom de Haven en het Marktveld te gaan. Ook het ver
schaffen van enige duizenden stenen voor de bouw der stads
muren, somtijds ook voor kerkbouw, was een vaak toegepaste 

straf. 
Het eerste "Regthuys" of Raadhuis stond waarschijnlijk aan 

de Gomve, op de plaats, waar men in de 17de eeuw de brouwerij 
,,de Zwaan" aantrof. De houten gevelversiering "de Zwaan" 
. . 
1s nog aaffwez1g. 

Het nieuwe stadhuis verrees op het Marktveld, dat in 1396 
en niet, zoals Walvis vermeldt, in 1356 van de regerende heer 
Guy van Blois in erfpacht gekocht werd. Eerst in 1447 werd 
met de bouw er van aangevangen. De voorgevel is opgetrokken 
in de Gothische stijl. Nissen in de gevel wijzen op beelden, die er 
vroeger in gestaan hebben. De prent van het raadhuis in het 
boek van Walvis vertoont !'wee beelden 1). 

In de 1 Se eeuw had men in een stadhuis heel wat minder 
ruimte nodig dan thans, daar er toen zeer weinig ambtenaren 
en schrijvers waren. Voornamelijk diende deze ruimte voor ver
gaderingen, in de eerste plaats voor de schepenen, om recht te 
spreken. Daar ,vijst ook het opschrift boven de hoofdingang op: 

,,Audite et alteram partem", d.i. 
,,Hoort ook de wederpartij". 

Er moest een tamelijk grote zaal beschikbaar zijn voor de 
Raad van Veertig, gekozen uit de aanzienlijkste, rijkste, eer-
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baarste en vredelievendste poorters. Daaruit is later de vroed
schap voortgekomen, thans de gemeenteraad. In deze grote zaal 
werden ook aanzienlijke gasten ontvangen. Dan moest er ruimte 
beschikbaar zijn voor de drie, later vier, burgemeesters. Waar
schijnlijk waren zij oorspronkelijk buurtmeesters, zoals hier en 
daar op het platteland nog veel later -het geval was2). In het am
bacht Vlist b.v, dat uit drie delen bestond, waren ook drie bur
gemeesters, die elk een buurt vertegenwoordigden. De Goudse 
burgemeesters hadden de belangrijke taak toezicht te houden op 
de financiën. Ook vertegenwoordigden zij de stadsregering als 
er onderhandelingen moesten gevoerd ·worden met andere steden. 
Eén was er steeds in den Haag aanwezig, als een gedelegeerde 
bij-de regering van J:{olland. 

Voeg hier nog bij een kamer voor de secretaris of geheim
schrijver met zijn klerken dan heeft men daarmede een overzicht 
van de ruimte, die in die dagen voor het stadsbestuur nodig v,,as. 

1
) Deze hvee laat-17de-eeuwse beelden zijn bij de restauratie 

in 1874 overgebracht naar het Stedelijk Museum, waardoor ze 
tijdelijk zijn geplaatst in de ,,Audiëntie-zaal" van het Kanton
gerecht. (Redactie). 

2) De stad was verdeeld in vier kwartieren. (Redactie). 
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