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Criminaliteit in Gouda 1750 – 1800
 

J.J.E. Blok

Gouda scoort al enkele jaren hoog in de 
misdaadladder van het Algemeen Dagblad. 
Hoewel in plaats gedaald, viel de gemeente 
ook in 2012 weer op met een hoog aantal 
inbraken en vernielingen. Nieuw is de cri-
minaliteit geenszins. Misdaad is van alle tij-
den. Dat bewijst ook dit artikel dat een beeld 
geeft van de criminaliteit in de periode 1750-
1800. Dit artikel is een samenvatting van 
een uitgebreid onderzoek, waarbij circa 120 
strafrechtelijke vonnissen, aanwezig in het 
Streekarchief Midden-Holland, zijn bestu-
deerd. 

1750-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800
Vonnissen inzake :
Vermogensdelicten (%) 11(29) 7 6 7 19 (58)
Zedendelicten 4 7 7 - -
Geweldsdelicten 4 1 - 1 1
Inbreuk op de openbare orde 19 8 3 3 13

Totaal gevonniste personen 38 23 16 11 33
Vonnissen per jaar 3,5 2,3 1,6 1,0 3,3
Aantal mannen (%) 27 (71) 13 (57) 15 (55) 6 (55) 28 (85)
Aantal vrouwen (%) 11(29) 10 (43) 1(6) 5 (45) 5 (15)

Aantal strafvonnissen verdeeld naar delictsoorten in Gouda  

Bron: Archief van het Gerecht van Gouda 1477 – 1811 (AGG), toegangsnummer 2, inventarisnummer 180 (voor de periode 1750 – 1756) 
en 181 (voor de periode 1756  - 1800). eigen bewerking.

Criminaliteit in cijfers

Uit de onderstaande tabel blijkt dat het totaal gevon-
niste personen in Gouda vanaf een vrij hoog niveau tus-
sen 1750 en 1760 gestaag daalde tot en met circa 1790 en 
daarna scherp steeg, met name vanwege een toename 
van de vermogensdelicten en van overtredingen tegen 
de openbare orde. Deze delicten en in mindere mate de 

Het Goudse Sint-Catharinaklooster dat dienst deed als tuchthuis (foto 
samh)
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bij marteling aan het doden voorafging. Mannen traden 
ook op in groepen, zoals in 1798 een uit vier personen 
bestaande jeugdbende, in de leeftijd van twaalf tot vijf-
tien jaar, met een basis aan de Wintersteeg. 

De gemiddelde leeftijd van de veroordeelde vrou-
wen was 34 jaar, ze waren vaak alleenstaand of onge-
huwde moeder. Individueel opererende vrouwen stalen 
goederen om te overleven. Werkten zij samen met een 
man dan ging het meer om inkomensvermeerdering. Ar-
moede wordt, als er al motieven worden opgegeven, het 
meest genoemd, voornamelijk bij oudere alleenstaan-
den en jonge ongehuwde moeders. Vermogensdelicten 
werden bestraft met een combinatie van verbannings-, 
tuchthuis-en geselstraffen. Bij de mannen lag de na-
druk op verbanning, voor vrouwen in Gouda geboren of 
woonachtig en vijftig jaar of ouder, was het tuchthuis en 

geweldsdelicten, waren de gehele periode van dien aard 
dat ze strafrechtelijk vervolgd werden. 
Op het eerste gezicht lijken de aantallen veroordelingen 
niet hoog voor een stad van gemiddeld 16.000 inwoners. 
Opgemerkt moet echter worden dat in de vroegmoderne 
periode, ruwweg voor 1789, sommige geschillen buiten 
de rechter om, langs infrajudiciele weg, geregeld konden 
worden, met name zeden- en geweldsdelicten. Bij ze-
dendelicten was compositie, afkopen van strafvervolging 
mogelijk. Verder was de schout niet verplicht bij elke 
aangifte tot vervolging over te gaan. Hij had de vrijheid 
om een eigen beleid te voeren. Deze vrijheid staat be-
kend als het opportuniteitsbeginsel. De schout kon dus 
prioriteiten stellen bij de soorten te vervolgen delicten 
al naar gelang hij ze bijvoorbeeld als bedreigend voor het 
functioneren van de burgerlijke samenleving beschouw-
de. Naast compositie, infrajudiciele praktijk, en oppor-
tuniteitsbeginsel zouden ook capaciteitsproblemen en 
veranderende opvattingen in de maatschappij, de laat-
ste twee vooral bij zedendelicten, van invloed zijn op het 
aantal strafechtelijke vervolgingen. 

Vermogensdelicten

De vermogensdelicten gepleegd in Gouda kenden vele 
vormen zoals (herhaalde) diefstal, medewerking aan 
diefstal, diefstal door huispersoneel, wisseltrucs en zak-
kenrollen. Sommige veroordeelden hadden daarnaast 
andere misdaden begaan, zoals het plegen van ontucht, 
inbraak, heling en het opgeven van een valse naam. Uit 
de vonnissen kan worden afgeleid dat over de gehele pe-
riode 74 procent van de daders man was en 26 procent 
vrouw. Van de veroordeelde mannen was de gemiddelde 
leeftijd 28 jaar, met een grote spreiding. De jongste ver-
oordeelde was de twaalf à dertienjarige Ary Begeer, alias 
Muys, in 1752, de oudste, in 1798, de zeventigjarige Wil-
lem den Hond. Niet alle in Gouda veroordeelden kwamen 
uit Gouda, maar ook uit Amsterdam en Rotterdam. De 
mannen traden individueel op of in groepen. De ten-
lastelegging van de 63 jarige Jan van Santen beslaat 32 
kantjes. Hij werd wegens herhaalde diefstallen en moord 
in 1756 veroordeeld tot de verzwaarde doodstraf, waar-

Het schavot aan de achterzijde van het stadhuis. Hier vonden executies 
plaats. Een prent van Dirk Johannes van Vreumingen. 
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naar de na 1790 toegenomen vermogensdelicten en met 
name naar de overtredingen tegen de openbare orde, 
van belang voor het in stand houden van het staatsbe-
stel. Bijzonder is de daad van Catharina Michels die in 
1781 haar pasgeboren kind liet verdrinken. Geweldsde-
licten werden bestraft met onttrekking aan de Goudse 
samenleving, hetzij in het tuchthuis, hetzij door verban-
ning.

Overtredingen tegen de openbare orde

Onder overtredingen tegen de openbare orde wordt een 
groot aantal zaken begrepen: landlopen, al dan niet in 
combinatie met diefstal, geweld, zakkenrollen of bede-
len, banbreuk, pro-Oranje uitingen vanaf 1795 en het 
optreden van baldadige soldaten, het in de stad bren-
gen van kadavervlees als gevolg van de veepest, vissen in 
verboden water, ordeverstoringen en verzet tegen over-
heidsdienaren. Ook een zaak waarbij een vrouw zich had 
uitgegeven als man. Bij deze overtredingen waren vooral 
mannen veroordeeld. Bestraffing bestond uit tuchthuis/
verbanningscombinaties. 

Meer weten? 

In het volledige onderzoeksverslag Criminaliteit in Gouda 
1750 – 1800 van 75 pagina’s wordt deze materie ver-
der gedetailleerd, met onder andere aandacht voor de 
vroegmoderne strafrechtpleging, de economische ont-
wikkeling in de Republiek en in Gouda tussen 1750 en 
1800, en veel delictbeschrijvingen. 

Geïnteresseerden kunnen het verslag voor de prijs van 
€ 11,50 bestellen bij:
drs. J.J.E.Blok MA, Wilgenlaan 30, 2969 BT Oud-Alblas. 
Email: jjeblok@kpnplanet.nl en telefoon 0184692297

niet verbanning de basisstraf. Jongeren onder de twin-
tig jaar die uit Gouda kwamen werden gestraft met een 
aanschouwingsstraf, reprimande van de baljuw, geseling 
binnenskamers (ook bij de oudsten) of een verblijf in het 
tuchthuis. De toename na 1790 is het gevolg van de toe-
genomen armoede, af te leiden uit de uitgaven van de 
Gereformeerde diaconie.

Zedendelicten

Blijkens de tabel kwamen er na 1780 geen zedenzaken 
meer voor de Goudse strafrechter, mogelijk omdat de 
Verlichtingsideeën inzake zedenzaken na 1770 terrein 
wonnen, of omdat capaciteitsproblemen de rechtbank 
na 1790 dwongen de prioriteit in het vervolgingsbeleid te 
verleggen naar de sterk toegenomen vermogensdelicten 
en de overtredingen van de openbare orde. Uit de stuk-
ken blijkt dat voornamelijk vrouwen individueel werden 
veroordeeld, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. 
Een aantal was gehuwd met een zeeman bij de VOC of 
WIC, zoals de ruim 35-jarige Geertruy Hagen, pijpmaak-
ster van beroep. In 1758 vertelt zij de rechtbank dat haar 
man in 1741 is vertrokken naar West-Indië. Eerst ging 
zij in het speelhuis en later ging zij samenwonen, eerst 
met Pieter Roodenburg, later, elf jaar lang, met Jacob 
van Cleef uit Gouda, van wie zij een inmiddels tweejarig 
kind heeft. Vrouwen werden veelal gestraft met verban-
ning, de mannen met “spijziging met water en brood” of 
boete. Compositie heb ik in de stukken niet gevonden.

Geweldsdelicten 

Strafrechtelijk vervolgde geweldsdelicten kwamen in 
Gouda gedurende de gehele periode voor in lage fre-
quentie, volgden geen patroon en waren op een vrou-
welijke dader na, een mannenzaak. Vrouwen genoemd 
in de vonnissen verkeren in een slachtofferrol maar laten 
zich niet gemakkelijk opzij zetten. Bij het geringe aantal 
veroordelingen in de tabel moet worden bedacht dat het 
daar alleen gaat om geweld of bedreiging met een mes 
of sabel. Geweld zonder mes kwam vaker voor. Denkbaar 
is dat schout en schepenen het vervolgbeleid ombogen 


