
UIT DE OUDE RECHTSPLEGING 
(I8DE EN I9DE EEUW). 

G. J. J. POT 

De strafrechtpleging staat mo.menteel weer in het brandpunt 
der belangstelling en daardoor ook wederom de vraag of bij de 
strafoplegging de vergelding - door een onzer bekendste hoog
leraren in het strafrecht weleens "bezonnen wraak" genoemd -
de voornaamste plaats moet worden ingeruimd, dan wel ook de 
psychologie een ernstig woord mede moet spreken, waarbij niet 
alleen de misdadige mens en wel in de eerste plaats het object 
moet zijn, maar ook de gemeenschap zelf en hare organen, die 
bij het strafrecht betrokken zijn. 

In de eeuwen die achter ons liggen vierde bij de strafoplegging 
de vergeldingsgedachte hoogtij. Naast straf voor de misdaad, 
waarbij men dikwijls den veroordeelde aan den lijve deed onder
gaan, wat hij zijn slachtoffer(s) had aangedaan, was het geven 
van een afschrikwekkend voorbeeld hoofdzaak. Hierbij gold het 
,,oog om oog" en "tand om tand" in onverzwakte mate, en niet, 
zoals een eveneens gekend psycholoog van dezen tijd eens op
merkte: oog in oog en hand in hand . Voor - dikwijls slechts 
geringe - overtredingen van de maatschappelijke orde hadden 
lichaamsverminkingen voor het leven plaats. Afsnijding van 
oren en neus; het afkappen van handen of voeten en erger, waren 
dikwijls voorkomende straffen. Het crimineel vonnisboek van 
onze stad bevat op dit gebied vele voorbeelden. 

Ik bepaal mij evenwel thans tot een tweetal vonnissen door 
de Goudse rechters gevvezen in de 18de eeuw. 

1. In de eerste helft van de 18de eeuw werd Zuid-Holland 
en in het bijzonder de naaste omgeving van Gouda, onveilig ge
maakt door een roversbende, v,,aarvan een zekere Jan van 
Santen, met zijn twee broeders, Willem en Barend ~ en later 
ook een zoon van Barend - de kern vormden. Deze bende, die 
zich hoofdzakelijk toelegde op diefstal met braak, deinsde ook 
niet terug voor moord; bedreiging en mishandeling kwam ge
regeld voor. Alles was van haar gading; kleding, sieraden,huis
raad, geld, enz. Pogingen de daders· in handen te krijgen hadden 
evenwel niet ~eel succes. 



Jan van Santen, de leider van de bende, was te Elst in Gelder
land geboren en oefende aanvankelijk het beroep-· van boeren
arbeider uit. Op zijn 11e jaar verhuisde hij naar Blokzijl en 
woonde vervolgens te Ouderkerk a. d. IJssel, in de Stroowaard 
in Smillenshoek, op het Eiland Blankenburg, te Lekkerkerk en 
te Polsbroekèrdam. 

Na een diefstal op 24 September 1756, te Lekkerkerk gepleegd, 
werd hij te Gouda gearresteerd. Hij was toen 63 jaar oud. Bij 
zijn arrestatie droeg hij een paar zilveren gespen, deel van den 
laatste buit, op zijn schoenen. 

Bij zijn verhoor bekende hij een reeks van misdaden door hem 
in den loop der jaren gepleegd, waarvan één van de voornaamste 
was een, met voorbedachten rade, in de maand Januari 1753, 
in de Weypoort onder Zoeterwoude, in vereniging met zijn 
broeders Willem en Barend, gepleegde inbraak, waarbij een 
oude man slachtoffer van hun euveldaden was geworden. Het 
slachtoffer was, nà ernstige mishandelingen , door een pistool
schot in de rechterzijde en verbrijzeling van de schedel door slagen 
met de kolf van het pistool, gruwelijk vermoord. Tengevolge van 
het rumoer, dat de booswichten bij hun snood bedrijf maakten, 
waren de op de zolder van de woning slapende huisgenoten ge
wekt en deze hadden alarm gemaakt. Gevolg was geweest, dat 
de onverlaten de plaats van de misdaad ijlings hadden moeten 
verlaten, met medeneming slechts van een klein schedemes met 
zilveren hecht en ongeveer 29 stuivers aan geld. 

Slechts éénmaal was van Santen met de strafrechter in aan
merking gekomen, waarbij blijkbaar niet diep in zijn misdadig 
verleden was doorgedrongen. Bij vonnis van de Mansmannen 
(bestuurders) van de Vrije Hoge Heerlijkheid van de Leek, 
Lekkerkerk en Zuydbroek, werd hij veroordeeld tot verbanning 
uit Holland en West-Friesland voor de tijd van drie jaren. In 
de gerechtsstukken wordt p.iet vermeld voor welke misda.ad. 
Vermoedelijk ev~nwel een van lichten aard; ook wordt het 
tijdstip waarop. zij werd gepleegd niet vermeld. 

Maar uiteindelijk ontkwam Jan van Santen zijn gerechte 
straf niet. 

i De conclusie van het vonnis schetst dezen misdadiger ten 
voeten uit; noemt hem een "ten alleruyterste godloos en ontaard 
booswigt, die van jongs af aen en vervolgens bij aanhoudendheid 
geduurig, niet tegenstaende al in den beginne des weegens zo 
openbaerlijk door de justitie, zelfs ter plaatste, ahvaer hij het 



dagligt 't eerste had aenschoudt, gecorrigeert", die zich op niet 
anders had toegelegd, dan "om zijn evennaaste hunne goederen 
te onf:steelen en te ontrooven en zigzelve daer mede te ver
rijken". 

Zijn misdaden hebben zich "tot een verschrikkelijk aantal op 
den anderen gestapelt"; meerdere malen heeft hij "de goede 
luyden door zijn horribelste (i= verschrikkelijke) bedrijgingen als 
op de oever van de dood gebracht" en is uiteindelijk gekomen 
tot het plegen van een "allergrmvelijkste moord" door het helpen 
"excecuteren van een man oud van jaaren en liggende diestijds 
in zijn diepste ruste en ,:vel op zo eene onmenschelijke excerabele 
(vermoedelijk bedoeld: excessieve of uitzonderlijke) en tot God 
om dubbele ,:vraake schreeuwende wijze, dat geen gelijk bijna 
ooyt gehoord is, ja waarvan he_t herdenken steeds het harte 
van yder regtgeaard Christen moet doen ijzen, sidderen en 
beven in in een lant daar goede justitie vigeert (heerscht) niet te 
dulden, maar welke anderen ten excempel (voorbeeld) en afschrik, 
op 't allerrigoureurste (strengste) behooren te worden gestraft". 

De conclusie van den openbaren aanklager, de Baljuw, ,,uyt 
name en van wegen haar Edele Groot Mogende de Heeren 
Staten van Holland en W estvriesland", was dan ook, dat "de 
gevangene over en terzake (van het tegen hem geleverde be,..vijs) 
zal worden gebragt op ·'t schavot agter 't Raadhuys dezer stad, 
ter plaatse daar men gewoon is crimineele justitie te doen" en 
aldaar na te zijn geradbraakt, met een pistool, geladen met hagel, 
in zijn rechterzijde te worden geschoten "met één schot". V er
volgens zal hem door de scherprechter met dit pistool, dat onder 
den Baljuw berust en door van Santen was herkend als datgene, 
·waarmede hij de hem ten laste gelegde moord had gepleegd, 
evenals hij zijn slachtoffer had gedaan, het hoofd worden ver
brijzeld. En ten slotte zou hem het hoofd, met een bijl, worden 
afgekapt en "alsdan op een pin worden tentoon gesteld". Ten 
slotte werd geëist dat, ,,het doode lighaam met het hoofd op een 
horde zal worden gesleept tot aan het geregt buyten deeser stede 
(tussen Gouda en Moordrecht aan de Hooge Schielandsche 
Zeedijk) om aldaer "op een rad gezet te worden, met het hoofd 
op een spit en een houf:e machine als een pistool daarboven , 
anderen ten exempel". Als bijkomende straf werd de eis gesteld 
dat de kosten van het proces "mitsgaders de kosten en misen 
( = uitgaven) van Justitie offter tot anderen etc.", ten laste van 
den veroordeelde zouden komen. 



In hunne zitting van 9 November 1756 deden Schepenen over
eenkomstig de eis uitspraak, tervvijl aan het vonnis nog ·v,rerd 
toegevoegd, dat het lichaam van de geexecuteerde op het rad 
zou blijven tentoongesteld "tot hetzelve zal zijn vergaen ende 
geconsumeert''. 

Op 13 November 1756 werd het voltrokken door Jan Diepen
broeck, meester van den scharpenswaarde, te Haarlem. Gouda 
had sedert het midden van de 16de eeuw geen eigen scherp
rechter meer. 

De specificatie van de kosten van deze lugubre terechtstelling, 
voor wat "de leges" van den beul aangaat, is in het vonnisboek 
opgenomen: 

D e rekening luidde: 

een manspersoon geradbraakt 
dezelve met een pistool in zijn regterzijde 

geschoten 
deselve met het pistool zijn hoofd ver

brijselt 
deslve met een bijl het hooft afgekapt 
deselve van het kruys ( = de radbraak-

bank) genomen 1) 
deselve buten op het radt 1) geset 
het hooft op een pin geset 
nog e·en pistool boven h etselve gehangen 
Mijlgeld ( = reiskosten) 
Daggeld ( = verblijfkosten) 

In totaal ontving de s cherprechter dus 

Over dit vonnis zaten de schepenen: 

24 gld. 

3 gld. 

6 gld. 
6 gld. 

1 gld. 
3 gld. 
l gld. 
1 gld. 

14 gld. 
12 gld. 

10 stuiYers 

10 stuivers 
10 stuivers 
12 stuivers 

_. _ _. ________ 
73 gld. 2 stuivers 

Mr. Dirck Amilius Jongkind, Mr. Cornelis Adriaen van de 
Kerckhoven, Mr. Jacob Speelman, Heere van Nuland, l\'lr. 
Françoys de M eij, Mr. Vincent van Eyck, Mr. Daniel Willem 
L estevenon, Heer van S choonauwen, en Mr. Adriaen Prins. 
Deze waren ook bij de ten uitvoerlegging aanwezig. 

Uit dit vonnis blijkt wel duidelijk, dat naast vergelding het 
stellen van een afschrikwekkend voorbeeld voorzat. 

2 . Beschreef ik hiervoor een terechtstelling, die tot m hare 
details de ,vreedheid in de vergeldings-maatregelen van dien tijd 
demonstreerde, de mededelingen , waarvoor ik thans U·we aan-



<lacht vraag, geven, hoewel het vonnis slechts 20 jaren later werd 
uitgesproken, een geheel ander beeld. Hoewel het hier ook een 
vonnis betreft dat de terdoodbrenging van den misdadiger gelast, 
spreekt uit de voorafgaande handelingen en de ten uitvoerlegging, 
ondanks alle gestrengheid, een meer menschelijken geest. 

Het was een procedure van geheel anderen aard dan die tegen 
Jan van Santen, die in het jaar 1777 de aandacht van het Goudse 
stedelijke rechtscollege vroeg, n.l. een wijd vertakt zeden-delict 
waarvan een der hoofdschuldigen, Jacob van Erven, te Gouda 
moest terecht staan. 

Het voor-onderzoek was zeer uitgebreid geweest; de resul
taten daarvan werden, op voorstel van den Baljuw, Mr. Mar
tinus van Toulon, in een speciaal daarvoor aangelegd "secreet 
(geheim)" boek opgetekend. Dit boek, zo werd bepaald, zou tot 
het archief van den Baljuw blijven behoren en onder deze blijven 
berusten. Na de beëindiging van het proces zou het met het 
zegel van deze ambtenaar en de twee voorzittende schepenen, 
worden verzegeld en ter secretarie van de stad worden overge
bracht. Dit register maakt dan ook thans nog deel uit van het 
oud-archief dezer gemeente; de zegels zijn evenwel later ver
broken. 

Van de terechtzitting en hetgeen hieraan vooraf ging, alsmede 
van de uitvoering van het gewezen vonnis is een uitvoerig verslag 
in het 1 2e Stadsregister opgenomen. Het geeft een volledig 
beeld op welke serieuse wijze en met inachtneming van alle 
mogelijke waarborgen van rechtvaardigheid en piëteit, bij de uit
spraak en tenuitvoerlegging van doodvonnissen destijds werd 
gehandeld, al mogen wij dan ook tegenw oordig omtrent een en 
ander geheel andere opvattingen huldigen. 

Het voert mij te ver het, in het stadsregister te boek gestelde 
verslag naar de letter te volgen en ik zal mij dan ook beperken 
tot de hoofdzaken. Behalve het college van schepenen zat over 
d.it vonnis het gehele college van de Magistraat, d .w .z. Burge
meesteren en Schepenen in verenigde vergadering. 

Op 22 October 1777 werd in de stadsgevangenis, de Tiende
wegspoort, conclusie en eisch van den Baljuw aan den gevangene, 
bij voorlezing, bekend gemaakt. Daartoe had het college van de 
Magistraat zich, met den B a ljuw, naar de gevangenis begeven. 

Conclusie en eis luidden: dat de gevangene ter zaake van zijn 
gepleegde euveldaden en onnatuurlijke zonden bij vonnisse van 
<le Edele Agtbare Heere_n Schepem:n deezer stad zal worden 



gecondemneert (veroordeeld) gebragt te worden op het schavot, 
agter · het Raadhuis deezer stad, ter plaatse daar men gewoon 
is crimineele justitie te doen en aldaar door den scherprechter 
met de koorde gestraft te worden (gehangen te worden), dat er 
de dood na volgt en vervolgens des gevangens doode lichaam 
zal ·worden in de zee geworpen". De bijkomende straf was, in
dieri 'mogelijk, verhaal op de eigendommen van den veroordeelde, 
YOor ,,.,at betreft de kosten van zijn gevangenis en de verdere 
,,misen" (onkosten) der justitie. 

Nadat de gevangene de vraag van den President-schepen 
Prins, of hij nog iets aan de conclusie en eis van de Balju"v had 
toe te voegen, ontkennend had beantwoord, begaven de rechters 
zich weder naar het Stadhuis. 

Daar werd door de Baljuw het volledige dossier der zaak in 
handen van de Magistraat gesteld, ten einde hierover te beraad
slagen buiten aanwezigheid van dien ambtenaar. 

Nàdat de zitting met het gewone formulier-gebed, door den 
secretaris voorgelezen, was geopend en de raadpensionaris der 
stad Mr. Gerard van Brandwijk, had geadviseerd, ,:vaar het 
hier ging om het leven van een mensch, àlle mogelijke voorzich
tigheid bij de beoordeling der stukken in acht te nemen - in welk 
verband reeds een schriftelijk advies, niet alléén van de stads
advocaat, Mr. Jan de Groot, maar ook van drie neutrale rechts
geleerden in den Haag, was ingewonnen - werden de leden 
van het Magistraatscollege, hoofd voor hoofd in de gelegenheid 
gesteld hun stem te motiveren, waarnà het vonnis conform den 
eis werd geveld. De Baljuw "wederom binnen verzogt zijnde" 
werd deze de beslissing van den Magistraat medegedeeld. De 
Baljmv stelde daarop voor het vonnis t e doen voltrekken op 
Vrijdag, 21 November 1777, waartoe werd besloten. Hierna 
werden maatregelen getroffen tot aanzegging van het vonnis 
aan de veroordeelde, ·waartoe de twee jongste schepenen, Schip
pers en Clotterbooke, benevens de secretaris van schepenen, 
Boers, ·werden belast. 

Deze begaven zich wederom naar de Tiendewegspoort en 
d eden aldaar den veroordeelde mededeling van het over hem 
gevelde vonnis, waarop hem nogmaals werd gevraagd: of dat hij 
gevangene, nu ter dood veroordeeld zijnde en de Eeuwigh~id 
haast zullende moeten instappen nog persisteerd (volhardt) bij 
hetgeene hij gevangene ten laste van anderen, bij zijn verhooren 
heeft opgegeeven en of hij gerust daarop de dood ondergaan zal, 
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dat hij niemand, tegen of boven de waarheid, beschuldigd heeft". 
De gevangene antwoordde hierop gerust de Eeuwigheid te kun
nen ingaan, daar hij niemand ten onrechte beschuldigd of be
zwaard had. 

Hierna troffen de Burgemeesters, op verzoek van den Bal
juw, de voor de uitvoering van het vonnis nodige maatregelen. 

In de allereerste plaats werd aan den oudst~n predikant, 
Samuel François de Moraaz van het uitgesproken voniiis kennis 
gegeven en werd hem verzocht een predikant aan te wijzen, die 
de veroordeelde zou kunnen bijstaan en voor te bereiden op het
geen hem wachtte en tevens de predikanten te verzoeken op den 
eerstvolgenden Zondag en Woensdag de gevangene "in hunne 
gebeeden in de publique kerke (wel) indagtig te willen zijn en 
ten slotte een predikant te willen commiteren (aan te wijzen), 
die den gevangene op den dag van de executie zal hebben te assi
steren en voor hem in het publiek op het schavot een gebed tot 
God zal hebben op te zenden. 

Ook de ziekentrooster (in 1777 was dit Jan Deijs) werd ver
zocht gedurende het verdere verblijf in de gevangenis en op den 
dag der terechtstelling de veroordeelde bij te staan. De zieken
trooster was een semi-stadsbeambte, benoemd door de Kerk
meesters en betaald door de Heilige Geestmeesters. Hij ver
leende zowel geestelijken als lichamelijken bijstand aan hulp
behoevenden in het algemeen. 

Maar nog restte een ceremonie, die het voltrekken van het 
vonnis diende vooraf te gaan. Voordat de gevangene door den 
Baljuw, ,,ten Hogen Vierschaare" (de uitspraak van het vonnis 
in het openbaar) kon worden gedaagd, was het nodig dat hij "onder 
de blauwe Hemel, vrij van pijn en banden", dus als vrij man, 
de door hem in gevangenschap afgelegde verklaringen en be
kentenissen, bevestigde. Hiervoor werd een afvaardiging uit het 
college van Burgemeesteren en Schepenen aangewezen, n.l. 
de Burgemeester Mr. A. van den Burch en de schepenen Schip
pers en Clotterbooke, met de secretaris Boers. Deze ceremonie 
werd bepaald op Woensdag, 19 November 1777. Verder werd 
de scherprechter van Haarlem, aangeschreven op den 21 No
vember aanwezig te zijn "omme het vonnis ter executie te leggen"-. 
Voor hulp daarbij moest hij zorg dragen. De ingezetenen van 
Couderak werden opgeroepen om "tegen Vrijdag des morgens 
ten 10 ure (aanwezig te zijn), omme bij 't executeren van tgemelde 
vonnis met hoire pieken te assisteren". 



Tot goed verstand diene, dat de ingezetenen van Gouderak, 
één der stadsheerlijkheden, verplicht waren bij het voltrekken 
van doodvonnissen te Gouda, voor de handhaving van de orde zorg 
te dragen, gewapend met korte pieken. Dit berustte op een oude 
verplichting, waarvan ik o .a. melding gemaakt vond in het 
"Bouck van Gouderack" in het gemeentearchief aanwezig. Bij 
de aanstelling van schouten van dit dorp door de stadsregering 
van Gouda, als ambachtheren van het dorp, werd deze verplich
ting steeds bevestigd. Zo v~rplichtte op den 18den Mei 1663 de 
schout Leendert Brouck zich, ,,dat hij en sijne ingesetenen soo 
binnen als buyten dese stadt int executeren van crimineele 
Justitie gehouden te sijn met haar geweer (wapen) te doen com
pareren op de merct''. 

Op Woensdag 19 November 1777 begaven de gecommitteer
den uit het college van Burgemeesteren en Schepenen z{ch met 
den Baljuw naar de Tiendewegspoort. De poort werd, op hun 
last van binnen gesloten en ook de hamei ~ het neerlaatbaar 
ijzeren afsluithek met punten in de poort-ingang ~ terwijl de val
brug werd opgehaald. Daarnà werd de gevangene naar buiten 
gebracht en op een bankje geplaatst tussen de poort en de val
brug, dus tussen de twee poorten, de buiten- en de binnenpoort. 
De gecommitteerden plaatsten zich tegenover de gevangene. De 
Baljuw herinnerde hem aan de straf, die hem wachtte en nàdat 
hem nogmaals mededeling van het vonnis was gedaan, en hem 
er op was gewezen, dat hij destijds had verklaard niets meer 
tegen . het vonnis te hebben in te brengen, vroeg de Baljuw hem 
of hij bleef persisteren bij zijn verklaringen en bekentenissen, 
welke vraag de veroordeelde .bevestigend beantwoordde. Hierop 
werd hem nog gevraagd of hij erkende dàt het tegen hem uitge
sproken vonnis rechtvaardig was. Ook deze vraag beantwoordde 
de gevangene met: ja. Hierop dagvaarde de Baljuw de v eroor
deelde om op V r ijdag a.s. 's morgens te 11 uur "ten Hogen 
Vierschaer gebra cht (te) worden, omme te aanhoren de pro
nunciatie (de uitspraak) van ' t vonnis des doods, twelcke aan
stoots daerop a en hem gevangene zoude worden v olbracht". 

Hierna sprak de Baljuw nog een ernstig "voord tot den veroor
deelde. Hij wees hem "op de korten tijd des levens en het gedugte 
uur zijns dood" en gaf hem in overweging "de w einige ogen
blikken, die hem in dat leven nog zouden overig zijn, w el te be
steden en een goed gebr uik te maken van die middelen, die als 
nog zouden worden aangewend tot behoudenisse zijner ziele". 



Daarna werd de gevangene overgegeven aan , ,dient is toever
trouwt en aanbevolen hem ter dood te bereiden". 

Op 20 November d.a.v. riep de Baljuw het College van de 
Magistraat op ter vierschaar op Vrijdag, 21 November 1777, 
des morgens te half elf "op de hoogste boeten" , d.w.z. dat bij 
1:1iet verschijning de hoogste, op absentie gestelde, boete zou 
worden opgelegd. 

Den avond voor zijn terechtstelling kreeg de ter dood veroor
deelde, overeenkomstig oud gebruik en voorschrift, door de 
zorgen van Regenten van het Weeshuis "zijn galgemaal", een 
gebraden hoen met een fles wijn en een wittebroodje, waarvan 
~ zo vermeldt het verslag ~ ,,de gevangene een weynig genut
tigt heeft". 

Op de n dag der terechtstelling, te 9 uur s morgens, werd d e 
veroordeelde op last van den Baljuw "door deszelfs stedehouder 
(plaatsvervanger, de hoogste der onder hem ·werkzame ambtenaren 
der stedelijke politie) van de Tiendewegspoort naar het Stadhuis 
gebracht", gevleugeld (geboeid) en met een handboey aen een 
der 's Heerendienaers vast". Ten stadhuize werd hij gebracht 
in het kamertje vóór de vierschaar, alwaar hij "is geassisteert" 
(bijgestaan) door de Ziekentrooster, ,,volgens gewoonte op den 
dag d er executie aanheb bende mantel en beff". Door de goede 
zorgen van de Regenten van het Weeshuis was in dit vertrek 
een keteltje met kandeel (warme gekruide wijn) aanwezig, waar
Yan door van Erven nog "een weynig genuttigt is". 

Voor dat ik - het verslag op den voet volgende - tot de be
schrijving van de terechtstelling van Jacob van Erven overga, 
wil het mij gewenst voorkomen de lezer, omdat het verslag tel
kens de ve rtrekken noemt waarin de onderscheidene hande-
1 ingen plaats vonden, de indeling van ons stadhuis in die dagen 
mede te delen. 

De v ierschaar was een ruimte, een localiteit, aan de rechter
zijde van de ingang, het benedenplein genoemd, ter plaatse waar 
tot voor kort de afdeling Bevolking onderdak vondt. Deze loca
liteit ,:,,,as aan de zijde van het plein met koperen tralien daarvan 
afgescheiden; het vertrekje hiervoren r eeds genoemd was het, 
vroeger ook van de bevolkings-afdeling, geen deel uitmakende 
kamertje, aan de voorzijde van het Stadhuis. 

Aan de overzijde van het b eneden-plein waren de vertrekken 
van de dienstdoende officieren der stedelijke schutterij. 

De trappen opgaande naar het boven-plein, vondt men rechts 



het z.g. schepenvertrek - de latere bodekamer en vervolgens 
de schepenkamer, de tegenwoordige Burgemeesterskamer. 

Over nagenoeg de volle breedte van het gebouv,r, volgde 
daarop de toenmalige Burgemeesterskamer, waarin ook de vroed
schap vergaderde, de tegenwoordige raadzaal, met een neven
vertrekje aan de ·westzijde - het z.g. Burgemeestersvel'trek in 
1903, ter vergroting van de zaal, daarbij getrokken. 

Vanuit de Burgemeesterskamer, de raadzaal, had men des
tijds geen rechtstreekse toegang tot het schavot; de openslaande 
deuren zijn in 1897 aangebracht bij het bezoek van H. H.M .. M. 
de Koninginnen Wilhelmina en Emma aan onze stad. Het 
schavot kon men slechts bereiken door een geïmproviseerde toe
gang middels het meest westelijke raam in de achtergevel, die 
bij terechtstellingen werd aangebracht. In de Burgemeesters
kamer, de tegenwoordige raadzaal, had men dus aan de zijde 
van het schavot drie ramen . 

. Ik vertrouw dat na deze korte toelichting de lezer de situatie 
duidelijk zal zijn. 

En thans ga ik verder met mijn verslag. 
"Ten halff elff uuren tcollegie vergaderd zijnde, heeft de heer 

Baljuw alstoen kennisse gegeven van tgeen door zijn Weled. 
Gestr. 's Woensdags te voren ter presentie (in tegenwoordigheid) 
van de daartoe gecommitteerde Heeren onder den blaU\,ven 
Hemel ·was verrigt en heeft de genoemde Heer Baljuw de voor
noemde Heeren Commissarissen bedankt voor derzelver adsi
stentie, gelijk ook de genoemde Heer Baljuw bedankt is voor 
de gegeeve Communicatie (mededelingen). 

De ingezetenen van Gouderak met hunne Pieken gecompa
reerd (verschenen) - zijnde, heeft de Heer Baljmv dezelve alzo 
doen rengeeren (opstellen), dat dezelve een kring om ' t schavot 
slooten, met ordre van niemand daar door te laten passeeren. 

Ook heeft de heer Baljuw den scherprechter gerecomman
deerd het vonnis wel en expedit (ten spoedigste) ter executie 
te brengen. 

Wijders heeft genoemde heer gecommuniceert (medegedeelt), dat 
(zijn) Weled. Gestr. den jongsten heer Predikant Smit had gepro
roneerd (voorgesteld) zich te vervoegen in schepenkamer, dog 
pat zijn WelEerw. zijn Weled. Gestr. te kennen hadde gegeeven, 
dat hij zig liever boven opt stadhuis bij de concherge zoude be
dinden; met verzoek wanneer zijn WelEerw. zoude werden ge
vequireerd (verzocht) om het gebed voor den gevangene op het 



schavot te doen, z1Jn Wel.Eerw. aldaar te willen doen waar
schouwen, tgeen ook alzo is geschied. 

Quartier voor elff uuren is geordonneerd de klok van het 
Stadhuis te kleppen, tot elff uuren toe, en zijn daarop de Heeren 
"en corps" (gezamenlijk), vergezeld van derzelver secretarissen 
naar de vierschaar gegaan en hebben zig aldaar geplaatst, de 
heer Baljuw vóór de tafel an de zijde van de trappen van schepens
vertrek, staande de Stedehouder met · de roede van Justitie (de 
rode roede, een rood geverfde staf als teken van den ambtenaar 
met het berechten van halszaken belast) in zijn hand aan de regter
zijde van genoemden heer; de Heeren Burgemeesteren, drie in 
getal, voor de glazen (de ramen aan de oostzijde van het stadhuis 
ter plaatse) aan zijn linkerhand, de vijf voorzittende heeren 
schepenen aan zijn regterhand en de twee jongste heeren schepenen 
aan de overzijde van de tafel, zo dat de jongste heer schepen 
zijn plaats nevens den jongsten heer burgemeester had; zittende 
de secretaris van heeren Burgemeesteren op een stoel voor de 
tralien van de vierschaar en de secretaris van heeren Schepenen 
an een tafel apart meede voor de tralien, zijnde de heer Baljuw 
gekleed int zwart, gelijk meede alle de andere heeren, dog met 
mantel en beff, ingevolge de daarvoor bestaande voorschriften. 

Vervolgens is de gevangene uit het kamertje in de vierschaar 
gebracht en aldaar tusschen de vier 's Heerendienaars geplaatst 
op een bankje aan het einde van de tafel. 

Wijders las de secretaris met ongedekte hoofde de sententie 
(het vonnis) van heeren Schepenen voor, twelk verrigt zijnde, 
hebben de genoemde heeren zig ·wederom vervoegd in Burge
meesterskamer en zijn alstoen de glazenvensters geopend en de 
kussens op de vensterbanken gelegd en is de gevangene uit de 
vierschaar in schepenkamer gebragt en aldaar ·wederom door 
den ziekentrooster geadsisteerd. 

Vervolgens een stoel en een kussen voor den Predikant op 
het schavot geplaatst zijnde, is genoemde heer Predikant ver
zogt te komen in Burgemeesterskamer, welke aldaar gekomen 
zijnde, en een ogenblik vertoefd hebbende, heeft dezelve zig ver
voegd in Burge meestersvertrek, daar de gevangene intusschen 
·was overgebracht. 

Wijders heeft. het collegie van de Magistraat zig voor de 
vensters vant schavot geplaatst, leggende de heer Baljuw met 
de roede van Justitie nevens zich, teerste, te reekenen van de zijde 
van burgemeestersvertrek en zo de heeren Burgemeesteren en 
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schepenen vervolgens na hun rang, staande twee 's Heeren
dienaars met haare hellebaarden (een pie½ of lans met d·warsbijl) 
voor den heer Baljuw. 

Daarop heeft de stedehouder de gevangene op het schavot 
doen brengen en denzelve aldaar doen nederknielen, waarop de 
heer Predikant zig aldaar ook heeft geplaatst en een zeer trooste
lijk gebed tot God voor den gevangene opgezonden, twelk geein
digt zijnde is genoemde heer Predikant ·weder in Burgemeesters
kamer gekomen, aldaar door de heer Baljuw bedankt en nà 
eenige verversching genomen te hebben, na deszelfs huis gegaan. 

Ook is de gevangene na het eindigen van het gebed weder in 
Burgemeestersvertrek gebracht en aldaar aan den scherprechter 
overgegeven, welke dezelve tot de executie heeft geprepareert 
(gereed "gemaakt, d.·w.z. ontdaan van die kledingstukken die bij 
de terechtstelling hinderlijk zouden kunnen zijn) en naar buyten 
gebracht en de executie terstond aan den zelven, terwijl de zieken
trooster hem met troostelijke woorden vermaande, volbracht, 
staande twee 's Heerendienaars op 't schavot, yder met een 
hellebaard voor de penanten (muurvak tussen t-wee openingen, 
in deze tussen twee vensters), alwaar de heer Baljuw tusschbeide, 
beide, met de roede van Justitie in zijn hand houdende, ten venster 
uitlag, en h.h. Burgemeesteren en Schepenen alsvoren na hun 
rang, tot de executie v,,as verrigt en gedaan. 

De executie volbracht zijnde heeft de heer Baljuw de heeren 
van de Magistraat bedankt en is vervolgens de vergadering· ge
scheiden. 

Zijnde wijders het lijk van Jacob van Erven, des na de middag 
ten halff drie uuren door de scherprechter van de galg afge
nomen, in een zak toegebonden en vervolgens gelegd op een open 
wagen; bespannen met drie paarden en daarmede, gadsisteerd 
door den stedehouder en twee 's heerendienaars na Scheveningen 
getransporteerd, aldaar _door den scherprechter en genoemde 
dienaars met een pinkje in zee gebracht en vervolgens in de diepte 

. ge·worpen''. 
Hier dus niet als hvintig jaren tevoren, de afschrikwekkende 

tentoonstelling van de overblijfselen van de gevonniste op de 
rechtplaats bij de stad "totdat zij geconsumeert off vergaen 
zouden sijn", maar een symbolische verwijdering van den zondaar 
van de aarde. 

Hoe men er ook over oordelen moge, dit slot van de terecht
stelling v.ras m.i. minder afstotend dan het andere! 



De laatste terechtstelling op het Goudse schavot geschiedde, 
zoals wel bekend is, op den 9 Juni 1860. Toen ·werd hier gehangen 
de moordenaar en dief Piet Pijnacker, oud 37 jaren, uit Reemvijk 
afkomstig. Het was een van de weinige doodvonnissen, die in 
dat deel der vorige eemv nog in ons vaderland ten uitvoer v,,erden 
gelegd.Want al was de doodstraf nog niet officiëel uit ons straf
recht verwijderd - dit geschiedde bij de ,vet van 17 September 
1870 - er heerschte reed,g een andel:'e opvatting ten opzichte 
van deze strafoplegging, die hoe langer hoe meel:' afschaffing 

vroeg. Het vonnis van 9 Juni 1860 werd in àlle eenvoud vol
trokken. Toen geen Gomverakkers met hun pieken meer, die 
·vool:' de orde moesten zorg dragen, maar de bescheiden Goudse 
politiemacht van dien tijd, versterkt met enkele nachtwakers. 
Toen geen baljuw en burgemeesters en schepenen "liggende uit 
de ramen van het stadhuis", maar slechts een enkele hoge rech
terlijke ambtenaar, de Procureur-generaal in Zuid-Holland, met 
het toezicht op de uitvoering belast. Ook ,vellicht een publiek 
minder belust op deze - dikwijls mensonterende - ten uitvoel:'
legging van lijfstraffen. En nà afloop een eenvoudige teraarde 
bestelling, in alle stilte. 

Men streefde reeds naai:' een meer menswaardige bestraffing! 

1) Radbraakbank en pin zijn in het Stedelijk Museum "Het 
Catharina Gasthuis" aanwezig. (Redactie). 
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