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Misdaad en straf in middeleeuws 
Gouda: 1300-1539

Maarten Müller

Het thema ‘misdaad en straf in de 
middeleeuwen’ geeft snel aanleiding tot 
sensationele verhalen. Geweld en bloeddorst 
spelen daarin vaak een voorname rol, ook van 
de zijde van de overheid. De werkelijkheid 
die uit de bronnen spreekt, was een stuk 
genuanceerder. De voor dit onderzoek 
bestudeerde documenten laten zien dat de 
stedelijke overheid de Gouwenaars die over de 
schreef gingen, vooral in de beurs probeerde 
te raken in de hoop ze meer beschaving bij 
te brengen. Alleen zware misdrijven werden 
met verplichte bedevaarten of ‘aan het lijf ’ 
bestraft.

Het is een bekende gemeenplaats om de manier waarop 
onze middeleeuwse voorouders met elkaar omgingen, 
zowel privé als in de openbare ruimte van de stad, te 
karakteriseren als dikwijls onbeschaafd en hardhandig. 
Daarin past ook het cliché dat overheden door strenge 
en bloedige straffen tegen overtreders daar het 
hunne aan bijdroegen en het straatbeeld bepaalden. 
Het zou te ver voeren om hier de oorsprong van dit 
ongenuanceerde vooroordeel te ontleden. Zeker is wel 
dat het meer gebaseerd is op anekdotes en minder 
op bronnen die de praktijk van het dagelijks leven 
weerspiegelen, of die inzicht bieden in de werkelijkheid 
van de strafrechtspleging. Ter verontschuldiging mag 

Het voor de graven van Blois gebouwde kasteel van Gouda heeft met zijn 
personele bezetting en strategische betekenis aan de militarisering van 
het Goudse openbare leven zeker bijgedragen (Christoffel Pierson)

gezegd worden dat die bronnen schaars, versnipperd en 
soms moeilijk toegankelijk zijn. Daar heeft het schrijven 
van dit artikel ook onder geleden. Niettemin probeer 
ik op basis van wat er over Gouda bewaard is gebleven 
een beknopt overzicht te geven van bestaande wetten 
en regels omtrent agressief gedrag in allerlei gradaties, 
van schelden en opdringerigheid tot grof geweld, en 
hoe officieren, schepenen en andere stadsbestuurders 
reageerden en anticipeerden op overtreding ervan. 
Hetzelfde wil ik doen ten aanzien van allerlei varianten 
op diefstal, een vergrijp dat gewoonlijk tot de zwaarste 
misdaden gerekend werd. Waar nodig zal ik gegevens 
uit andere Hollandse steden, zoals Haarlem en Leiden, 
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of uit de verder ontwikkelde Vlaamse stedelijke cultuur 
erbij betrekken. Ik behandel eerst enkele normen die in 
het ‘strafrecht’ van toepassing waren, daarna volgt de 
praktijk.

Normen: stadsrecht (eind 13e eeuw)

Men kende in de middeleeuwen geen uniform, 
algemeen geldig wetboek van strafrecht. Wel werden 
in de meeste steden steeds meer geboden en 
verboden, met bijbehorende sanctie, opgeschreven 
als resultaat van gelegenheidswetgeving. Die kunnen 
we vooral in keurboeken aantreffen, maar ook in 
stadsrechtoorkonden. Voor veel Nederlandse steden 
kan de stadsrechttekst als vertrekpunt dienen 
voor onderzoek. Deze bevat meestal artikelen van 
strafrechtelijke aard, en dan vooral toegespitst op 
geweldsmisdrijven. Voor Gouda is dat maar in zoverre 
het geval dat het stadsrechtprivilege van 1272 in artikel 
5 meldt dat de stad hetzelfde recht krijgt als de poorters 
van Leiden, zonder verder in details te treden.1 Dat 
zou dus betekenen dat dezelfde negen strafrechtelijke 
bepalingen die in het Leidse stadsrecht staan, ook door 
de Goudse schepenbank werden gehandhaafd.2

Het eerste relevante artikel is dan het vijfde: wie een 
vrede weigert, verzocht door een grafelijke ambtenaar 
– schout of baljuw –, kan tot een boete van 10 pond 
veroordeeld worden.3 Met deze bepaling probeerde 
het stadsbestuur bij elke twist of dreigende ruzie te 

Hoe gezellig een kermis ook kon zijn, zonder mes aan de gordel – met gewoonlijk legale 
lengte van ca. 35 cm – voelde men zich niet op z’n gemak. (Pieter Brueghel, ca.1560)

voorkomen dat die uit de hand zou lopen en ontaarden 
in een vete.

We mogen er gerust van uitgaan, ons baserend op 
informatie uit andere steden in de Nederlanden,4 dat 
daarna nog veel meer artikelen over deze belangrijke 
materie zijn uitgevaardigd als keur, dus als besluit van 
schout en/of baljuw en schepenen, maar de meeste 
lijken verloren te zijn gegaan. Pas in het zo genoemde 
Verhuerboeck (ca. 1400, zie volgende paragraaf) komen 
we er weer een aantal tegen.

De overige artikelen waren bedoeld om geweldenaars 
in toom te houden, lijken in toevallige volgorde neer-
geschreven, maar zijn heel concreet en laten wel zien 
waar men onderscheid maakte. Wie iemand voor leuge-
naar uitschold, verbeurde 4 solidi of schellingen (artikel 
15) en wie iemand de haren uit het hoofd trok, zou 10 
schellingen kwijt zijn (artikel 6). Voor bloedige wonden 
golden hogere tarieven: 2 pond plus 2 schellingen plus 
schadevergoeding voor een ‘matewond’ – waar bloed 
bij vloeide – (artikel 8) en 10 pond plus schadevergoe-
ding voor een afgeslagen hand, voet of uitgestoken oog 
(artikel 11). Wie iemands huis met geweld was binnen-
gedrongen, maakte zich aan ‘huysstotinghe’ schuldig 
en kon een boete van 5 pond tegemoet zien. Ten slotte 
werden plegers van doodslag, roof, diefstal of andere 
zware misdrijven met de doodstraf bedreigd (artikel 16). 

1. J.G. Kruisheer e.a. (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 
1299, 5 dln., (Den Haag , 1970-1997), dl. 3, 685 e.v. 
2. Vertaling uit middeleeuws Latijn bij A. Versprille, ‘Het stadsrecht 
van Leiden’, in: Leids Jaarboekje 58 (1966), 29-40.
3. Het Vlaamse pond was de in Holland gebruikelijke rekeneenheid, 
bestaande uit 20 schellingen, echte zilveren munten, met per 
schelling 6 stuivers, ook echte munten met een licht zilvergehalte. 
Daglonen van losse arbeiders in de late middeleeuwen varieerden 
tussen de 3 en 5 stuivers, dus een pond was een enorm bedrag.
4. Bijv. Haarlem in: M. Müller, Misdaad en straf in een Hollandse stad: 
Haarlem, 1245 - 1615 (Hilversum 2017), 22-24; natuurlijk ook vele 
‘Rechtsbronnen’ die door de Stichting Oud-Vaderlandsch Recht 
zijn uitgegeven. 
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baljuw of schepenen steeds minder schroom hadden om 
hun gezag hier te laten gelden. Zo ondermijnden ze ge-
leidelijk het rechtsgevoel, stammend uit het Germaanse 
verleden en nog steeds vitaal, dat aan de familiehoofden 
van strijdende partijen de beslissingsmacht toekende 
bij het oplossen van tegenstellingen, niet aan een ste-
delijke of gewestelijke overheid. In 1427 ging men weer 
een stap verder: het verlengen van de vredestermijn 
hoefde niet meer voor elke twist apart aan de betrok-
kenen meegedeeld te worden. Voortaan werd vier keer 
per jaar, aangekondigd met het luiden van de stadsklok, 
een vrede afgekondigd, besloten met de woorden van 
de schout: ‘dese vreden… gebiede ic van mijns heren 
wegen… enen ygeliken te houden op sijn lijff ende op 
sijn goet’.8 Daarmee volgde Gouda andere steden, zoals 
Haarlem in 1404, die al eerder de vete zo probeerden te 
onderdrukken.

Nu was een vrede in feite een pauze waarin over de 
uiteindelijke ‘soen’ (verzoening) onderhandeld werd. 

Dit laatste artikel is tegelijk het minst concrete, want er 
is in toegevoegd ‘naar gelang de ernst van de misdaad’, 
en uit de praktijk weten we dat vooral bij doodslag vele 
ontlastende argumenten aangevoerd konden worden.5

Normen: keuren en vroedschapsbesluiten (15e en
begin 16e eeuw)

Hoewel het in dit stadsrechtprivilege niet met zoveel 
woorden is gezegd, mocht het Goudse stadsbestuur 
voortaan zelf keuren en andere gewichtige besluiten 
nemen om het stedelijk sociaal en economisch verkeer 
in goede banen te leiden, en eventuele overtreders 
van de regels te corrigeren. ‘Die scout met die goeden 
luden vanden gerechte’ (schepenen) speelden daarbij 
de hoofdrol. In de praktijk moeten ook de baljuw – een 
Goudse eigenaardigheid –, de burgemeesters en leden 
van de vroedschap zich ermee hebben bemoeid. De 
formele scheidslijnen en bevoegdheden zijn voor ons 
vaak niet meer te begrijpen, als ze überhaupt bestaan 
hebben. In elk geval heeft men ruimschoots van dit 
keurrecht gebruik gemaakt, getuigen de honderden 
keuren, ordonnanties en resoluties die er overgeleverd 
zijn.6

We laten hier de keuren die de ruimtelijke ordening, het 
economisch verkeer (markten, handelaren, scheepvaart) 
en de productietechniek (brouwerij, lakenproductie e.d.) 
betreffen, buiten beschouwing om ons te concentreren 
op bepalingen die beoogden geweld op straat of in huis, 
baldadigheid en andere vormen van hinderlijk gedrag in 
te dammen.

Blijkens twee uitvoerige artikelen in het Verhuerboeck 
uit 1410 en 1427 had het beheersen van openlijke of slui-
merende conflicten nog steeds prioriteit in het stede-
lijk beleid. In 1410 maakte men daarbij dankbaar gebruik 
van adviezen uit Leiden.7 Voortaan mocht de schout of 
de baljuw getuigen dagvaarden om door schepenen ge-
hoord te worden over allerlei misdrijven, ook over vrede-
breuk in een vete. Voorts moest elk vredesaanbod voor 
een bepaalde termijn onvoorwaardelijk aanvaard wor-
den, met de dreiging van verbeurte van lijf en goed voor 
wie de strijd toch voortzetten zou. We zien dat schout, 

Stadsbesturen vonden de kerk als bondgenoot aan hun zijde bij de 
bestrijding van onbeheerst geweld. De ‘Ira’ of redeloze woede gold als 
een van de zeven hoofdzonden. (Deel van een paneel, waarschijnlijk van 
Jeroen Bosch of een navolger ca.1510.)
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van de baljuw, en anderen die onder direct bevel van 
de graaf stonden, waren uitgezonderd van dit verbod. 
Overtreding zou met 10 pond boete en inneming van 
het wapen worden bestraft.10 (Dit wapenverbod moeten 
we ook zien in het licht van de op hun einde lopende 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, want een volgend 
artikel verbiedt het dragen van kleding met aan een partij 
toegekende kleuren.) In 1507 verbiedt men aan burgers 
nog eens het dragen van lange messen (zwaarden), zij 
mogen alleen een ‘corte dagge’ dragen, op straffe van 
1 kroon (gouden munt ter waarde van 1 pond), en dit 
verbod wordt in 1520 herhaald.11

Ook met andere maatregelen probeerde het 
stadsbestuur de burgers van Gouda tegen geweld en 
kwade bedoelingen te beschermen. In 1405 werd per 
buurt een straatwacht georganiseerd om ‘s nachts de 
veiligheid te verhogen, ook tegen brandgevaar. De kosten 
werden min of meer naar draagkracht van de bewoners 
geheven.12 Tot de komst van vaste straatverlichting 
zouden deze ‘ratelwakers’ – zoals ze elders werden 
genoemd naar het instrument waarmee ze hun rondgang 
aankondigden – eeuwenlang blijven functioneren. 
Tientallen aanvullende keuren laten het belang ervan 
zien. Omtrent 1495 mocht niemand na het luiden van 
de avondklok zonder zelf een licht in de hand te hebben 
zich nog op straat bevinden. Bovendien riep men burgers 
op om kwaaddoeners in de avonduren vast te grijpen en 
aan de autoriteiten over te leveren.13 Vechtersbazen of 
doodslagers die hun toevlucht op het kerkhof hadden 
gezocht om van het kerkelijk asielrecht te profiteren, 
mochten volgens het Eerste Keurboek absoluut niet 
verzorgd worden met voedsel of anderszins.14

Een hoofdpijndossier, ook niet uniek voor Gouda, 
vormde het gedrag van opgeschoten jongelui. Vooral ’s 
avonds of tijdens feestdagen was hun ‘onsturicheyt’ een 
grote bron van ergernis en reden tot het dreigen met ar-
restaties en boetes. Vechtpartijen en straatschenderij, 
waarbij drankmisbruik natuurlijk ook een rol speelde, 
waren veel voorkomende redenen tot het uitvaardigen 
van bestraffende keuren. Ouders die hun kinderen niet 
onder de duim hielden, moesten de financiële gevol-
gen daarvan tegemoet zien, bijvoorbeeld als hun kroost 

Blijkbaar ging dat de heren bestuurders niet altijd snel 
genoeg. In het Eerste Vroedschapsboek lezen we dan 
ook dat in 1473 aan twistende partijen een termijn van 
hoogstens drie dagen werd gesteld om een verzoening 
te bereiken als er nog geen gewonden waren gevallen, 
en hoogstens 14 dagen als er wel verwonding, maar 
nog geen verminking of doodslag had plaats gevonden. 
Waren ze het nog niet eens geworden, dan werd door 
het gerecht een verzoening opgelegd. Overtreding werd 
met 2 pond boete bestraft. Bovendien kregen de graaf 
en het gerecht elk 12 schellingen per ‘soen’. In 1483 werd 
de bepaling herhaald, nu expliciet afkomstig van schout, 
gerecht en vroedschap.9

Terwijl aldus de vete geleidelijk uit de rechtscultuur 
verdrongen werd, gebeurde iets vergelijkbaars op een 
ander front, namelijk het openlijk dragen van allerlei 
gevaarlijke wapens. Jammer genoeg is door het verlies 
van veel oudere keurboeken het beleid in dit type 
bron niet goed te volgen. Pas in het Eerste Keurboek 
uit 1488 vinden we maatregelen tegen wapendracht 
en worden de verboden wapens genoemd: hand- en 
kruisbogen, strijdknotsen, strijdhamers, pieken, lange 
messen of zwaarden en pantsers (niet zozeer wapen als 
wel afweermiddel). Alleen knechten van de schout en 

5. Vgl. R.C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaande-
ren van de XIe tot de xive eeuw (Brussel 1954), 88 e.v.
6. Overzicht daarvan tot ca. 1570: L.M. Rollin Couquerque en A. 
Meerkamp van Embden (red.), Rechtsbronnen der stad Gouda (wovr, 
2e reeks, 18, Den Haag 1917).
7. Het beginsel van de ‘hoofdvaart’ waarin een stadsbestuur bij een 
grotere of oudere buurstad, indien nodig, om raad kon vragen; 
Rechtsbronnen, 48-49.
8. Rechtsbronnen, 87-88.
9. Rechtsbronnen, 478-479 en 487-488.
10. Rechtsbronnen, 118.
11. Rechtsbronnen , (1507) 269 en (1520) 336 en 358.
12. Rechtsbronnen, 26.
13. Rechtsbronnen, 191.
14. Rechtsbronnen, 121; merkwaardig is dat volgens een verdrag uit 
1434 met de bisschop van Utrecht de stedelijke gerechtsofficieren 
van Holland dit asielrecht o.m. aan geweldplegers mochten 
ontzeggen om hen te arresteren, maar blijkbaar durfde men dat 
niet altijd aan, vgl. Müller, Haarlem, 56. 
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belangrijke mate leeftijdsgebonden is. Zij leiden tot het 
opvallende besluit van de vroedschap om in juni en ok-
tober 1530, eerst onder de titel ‘Tuchthuys’, geld vrij te 
maken voor de inrichting van huizen of huisjes om ‘re-
belligen ende inobedienten kinderen ende jonghe luy-
den’ daarin bij wijze van straf te kunnen onderbrengen.16 
Het begrip ‘tuchthuis’ kreeg hier dus al gestalte, 70 jaar 
voordat het in Amsterdam of Haarlem gerealiseerd werd!

Andere vormen van asociaal gedrag die het Goudse 
gerecht poogde te onderdrukken, kwamen voort uit de 
onbedwingbare behoefte tot gokken en wedden. Men 
signaleerde gevallen waarbij gokkers hun kleding ver-
speelden, of huis en andere bezittingen waardoor gezin-
nen in armoede konden vervallen. Bovendien braken er 
vechtpartijen uit bij vals spel of het vermoeden daarvan. 
Dobbelen en kaartspelen om geld waren daarom al lange 

meedeed aan de traditie van de ‘Pinxtermelck’, door 
op zaterdagochtend voor Pinksteren (Luilak!) koeien in 
de weiden rondom Gouda te melken of op te jagen.15 In 
al deze keuren bespeuren we een sociale onrust die in 

15. Rechtsbronnen, 461.
16. Rechtsbronnen, o.a. 342-343, 574-575.
17. Rechtsbronnen, o.a. 114-115, 194.
18. Rechtsbronnen, 94.
19. Over het grote belang van deze quasi-ambtelijke instelling: 
P.H.A.M Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kompagnie 
(red.), Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002), 
142 e.v.; de controlerende rol t.a.v. bedelen is uit diverse keuren op 
te maken.
20. Rechtsbronnen, 94-95; in Goudse bronnen is de term 
‘speckhaeler’ gemeengoed waarmee men doelde op de vaardigheid 
om, zittende op een dak, spekken en worsten uit de schoorsteen 
van een huis te hengelen.
21. Rechtsbronnen, keuren op p. 136, 167, 264, 310, 318, 324, 334; 
‘netteboeven’ bewaarden hun schamele bezittingen in een net. 
Waardoor juist in de vijftiende eeuw de massale armoede met al 
haar onaangename bijverschijnselen is ontstaan en tot ver in de 
negentiende eeuw heeft voortgeduurd, niet alleen in Gouda maar 
in heel Europa, is een probleem waarvoor hier de ruimte ontbreekt, 
gemakshalve verwijs ik naar: Müller, Haarlem, 77-78.
22. Het verbeuren van lijf en goed hield niet in dat de doodstraf ze-
ker toegepast zou worden, maar dat de dader zich aan een strafpro-
ces diende te onderwerpen waarvan een doodvonnis slechts een 
van de mogelijke uitkomsten was; vgl. J. Huizinga (red.), Rechts-
bronnen der stad Haarlem (wovr, 2de reeks, 13, Den Haag 1911), lv.
23. Duizend jaar Gouda, 53-60.
24. Nationaal Archief, Graven van Blois (GvB.) toeg.nr. 3.19.10, inv. 
nr. 215, fo.8r.
25. GvB. inv. 231, 3e blz., 11e post.

De excessen die met dobbelen gepaard konden gaan, werden ook in 
opvoedkundige geschriften, zoals het Duitse ‘Renner-Buch’ (14e eeuw) 
aan de jeugd ter waarschuwing voorgehouden. (Cologny. Fondation 
Martin Bodmer, Cod. Bodmer 91, f.93r-Hugo von Trimberg: Der Renner)
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gen die door de schout en/of de baljuw werden bijge-
houden van de inkomsten en uitgaven die voortkwamen 
uit hun functies van gerechtsofficier en bewaker van de 
openbare orde. De tweede bron bestaat uit aanklachten 
en erop volgende vonnissen die werden geregistreerd 
door een klerk van de schepenbank. Van beide soorten 
zijn in Den Haag (Nationaal Archief) en Gouda (Streek-
archief Midden-Holland)) tientallen jaren overgeleverd, 
genoeg om een goede indruk te krijgen van de praktijk 
van de toenmalige strafrechtspleging, en wellicht ook 
om trends mee aan te kunnen wijzen, bijvoorbeeld in 
de frequentie van bepaalde soorten criminaliteit, of van 
verharding of verzachting van de rechtspraak.

Praktijk: schoutsrekeningen (eind 14e eeuw)

Wat de middeleeuwen betreft, zijn er alleen 
schoutsrekeningen over uit de tijd dat de stad, net als 
het naburige Schoonhoven en andere delen van Holland, 
in leenbezit was van de heren van Beaumont-Blois, dus 
de periode 1308-1397.23 Tussen 1363 en 1394 hebben 
zeven verschillende schouten in totaal 23 rekeningen 
laten ‘afhoren’ te Schoonhoven, waar de Beaumonts 
hun Hollandse residentie hadden. Dit afhoren – 
het goedkeuren en registreren van door de schout 
meegebrachte gegevens – vond plaats meestal na Sint 
Maarten in november, ten overstaan van de rentmeester 
en drie of vier andere raadslieden. De rekening van Dirck 
van der Goude uit 1368, laat zien dat ‘minen heer selve’, 
Jan II van Blois, er soms ook bij zat.24 

Zo’n rekening bestaat uit een katern van enkele bladen, 
meestal ongenummerd, met vele tientallen, soms wel 
meer dan 200 posten waarin de ontvangst van een boete, 
de dader, het wapen, eventueel de geraakte persoon 
en het geïnde bedrag staan vermeld. Bijvoorbeeld: 
‘It[em] Dirc Jans soen mit 1 bijl op coman Gijsb[recht] 
bi daghe, xxvii s.’ Dus Dirk Janszoon had een koopman 
Gijsbrecht overdag met een bijl belaagd, waarvoor hij 
27 schellingen boete opliep.25 Een kleine minderheid 
van de posten bestaat uit betalingen uit de vorige 
ambtstermijn en uit nog niet betaalde ‘bekeuringen’. 
Daarmee is bij de verwerking rekening gehouden. Verder 

tijd verboden. Zowel deelnemers als gelegenheidsge-
vers – herbergiers, tapsters – riskeerden een boete van 3 
pond en eventueel bedrijfssluiting. De betreffende keu-
ren verboden ook allerlei op het oog onschuldige spelen 
waarbij op de uitslag gewed kon worden. Balspelen zoals 
kaatsen, kolven en klootschieten waren bovendien niet 
toegestaan op straat wegens de kans op letsel voor om-
standers en gebroken ramen.17

Een categorie mensen die bewoners en bestuurders 
in toenemende mate zorgen baarde, zou men in een 
schaal van toenemende ernst kunnen beschrijven als 
armen, bedelaars met en zonder vergunning, bedelaars 
van buiten, landlopers- en dievenbenden. In de meeste 
Europese steden gold een eenvoudig principe: alleen 
met vergunning mocht langs de huizen gebedeld worden, 
blijkens een keur uit 1488 in Gouda op straffe van 1 kroon 
boete.18 Die toestemming werd sinds ca. 1400 door het 
College van Heilige-Geestmeesters verstrekt, in principe 
aan inheemse armen, bij uitzondering aan mensen van 
buiten.19 Een volgende keur was speciaal gericht tegen 
‘die om broot gaen, dats te weten lantlopers, spechalers 
ende hoir wiven of diergelic’. Zij mochten nergens tegen 
betaling logeren, alleen in de daartoe bestemde twee 
gasthuizen, in de zomer niet langer dan een nacht, in 
de winter maximaal twee nachten, waarna ze minstens 
anderhalve maand uit de stad wegblijven moesten.20 
Vreemdelingen moesten sowieso aangemeld worden bij 
de schout door henzelf of door hun gastheren. Hierna 
volgden nog keuren tegen bedelen in de kerk, opnieuw 
tegen ‘speckhaelders ende… andere lantlopers ende 
netteboeven’ die alle in de daaropvolgende jaren weer 
herhaald werden in iets andere woorden.21

Vrijwel alle geboden en verboden die in boven-
genoemde keuren aan de orde geweest zijn, kenden 
maar één soort sanctie of straf, namelijk de geldboete. 
Uitzonderingen betroffen ‘verbeurte van lijff ende goet’ 
voor vredebrekers en tuchthuisstraffen of ‘correxie’ 
door de schepenbank die allerlei andere, niet nader ge-
noemde straffen tot gevolg kon hebben.22 Om te kunnen 
beoordelen welke straffen nu in de praktijk werkelijk op-
gelegd en ten uitvoer gebracht werden, staan ons twee 
soorten bronnen ter beschikking. De eerste zijn rekenin-
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van schelden tot huisvredebreuk (‘huysstotinghe’), en 
van het dragen of gebruiken van een verboden wapen, 
tot het smijten van een bierkan naar iemands hoofd. 
Binnen deze categorie kunnen we onderscheid maken 
tussen misdrijf met of zonder wapen. De beide varianten 
houden elkaar ongeveer in evenwicht: met hand, vuist, 
voet en scheldwoorden werden jaarlijks gemiddeld 
evenveel overtredingen begaan als met mes, zwaard, 
bijl, staf of een gelegenheidswapen als een steen of een 
bierpul. De aantallen varieerden per jaar van ruim 50 tot 
meer dan 180. 

Om deze getallen enige betekenis te geven, wil ik ze 
in perspectief plaatsen: er werd in Gouda dus gemiddeld 
1,3 maal per week iemand beboet wegens met geweld 
samenhangend gedrag, soms uitschietend naar een drie 
keer hoger gemiddelde per week. Het lijkt niet veel, 
maar is wel veel meer dan in dezelfde decennia in het 
grotere Haarlem.26 Als we de periode in drie bijna gelijke 
parten van 7, 7 en 7,6 jaar opdelen, zien we zelfs een 
duidelijke trend: het gemiddelde aantal incidenten 
steeg per jaar van bijna 70, naar ruim 90 en ruim 160 
in het laatste part, met name onder de schouten Gerard 
Snoey van Berkenwoude en Hubrecht van Montfoort.27 

Laatste bladzijde uit de rekening van schout Robert van Glinden met geïnde boeten 
wegens gewelddaden tijdens de twee jaarmarkten van 1394 [NA, GvB. 237 (1394)]

Een bizarre straf die van de late middeleeuwen tot ca. 1800 in veel 
Europese steden was te vinden, werd uitgevoerd door de veroordeelde in 
een mand boven water te hijsen en zich met een mes te laten bevrijden: 
schande en een nat pak werden zo zijn deel. In de eerste rekening van 
Floryns van Boechout (1447) zijn de kosten te vinden voor de bevestiging 
van een paal (kaeck) met schijf, touwen en mand boven de sluis. Deze 
constructie was speciaal tegen landlopers en spekhalers gericht. [NA, 
Grk. 1706 (1446-1447)]

kan men opbrengsten uit de – zeldzame – verkoop 
van verbeurde goederen erin aantreffen, of andere 
financiële verplichtingen, zoals pacht en huur, waar de 
schout blijkbaar op moest toezien. Tenslotte vormen de 
uitgaven een wezenlijk bestanddeel, maar ook die stellen 
qua omvang, vergeleken met de boeteregisters, weinig 
voor. Het zijn vooral verblijfskosten voor gevangenen in 
voorarrest, reiskosten, kledingkosten en beloning voor 
schoutsdienaars. Ook onderhoud van gebouwen die 
iets met ordehandhaving of justitie hebben te maken, 
moest de schout voorschieten om later gecompenseerd 
te worden. De totale opbrengst van de boetes moest de 
graaf met de stad Gouda delen: ieder de helft. Alleen de 
boetes die tijdens de twee grote jaarmarkten in juli en 
september waren opgelegd, kwamen geheel toe aan de 
graaf. Deze zijn apart genoteerd en bedragen ca. tien tot 
twintig procent van het totaal.

Over de periode die door de rekeningen wordt 
bestreken, netto 21 jaren en acht maanden, werden 
meer dan 3100 boetes uitgedeeld. Ongeveer 700 
daarvan betroffen overtredingen die niet direct met 
agressief gedrag of geweld te maken hadden. Veel 
voorkomend waren dobbelen, kleine diefstallen, negeren 
van regels omtrent varen en rijden, mest opslaan en 
brandveiligheid, betalen van poortrecht, accijns en 
andere belastingen. De overige ruim 2400 varieerden 
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Tegelijkertijd bleven de ‘niet-agressieve’ overtredingen 
op een stabiel niveau van rond de 30 per jaar. Een 
mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling lijkt mij de 
volgende.

De bevolking van Gouda steeg wel in deze tijd 
naar omstreeks 5000 personen,28 maar het is niet 
waarschijnlijk dat die onderling steeds meer met elkaar 
overhoop lagen, of dat de schouten steeds fanatieker 
naar overtreders zochten. Aannemelijker is dat de ligging 
van Gouda tussen Holland en Utrecht debet was aan de 
vrij hoge frequentie en de groei van het aantal incidenten 
waarin agressief gedrag en wapens een rol speelden. 
Gouda lag omstreeks 1350 in de frontlinie tussen de 
ambities van de graven van Holland en de bisschop van 
Utrecht. In 1354 brak zelfs een echte oorlog uit. In de 
jaren negentig van de veertiende eeuw koos Guy van Blois 
bovendien voor de Hoekse partij tegen de Kabeljauwen, 
dus tegen graaf Albrecht.29 Dit alles bracht veel spanning 
en militaire activiteiten met zich mee. De aanwezigheid 
van groepen krijgsvolk, in dienst of afgedankt, met of 
zonder wapens, was vervolgens een gevaarlijke bron van 
onrust. Ook de bewoners zelf moesten zich vermoedelijk 
paraat houden met wapens.30 We zien dat ook aan 
het relatief grote aantal vermeldingen van typische 
oorlogswapens, zoals zwaarden, pieken, strijdknotsen 
en -staven en baardaxen.31 Niet dat men daarmee wild 
om zich heen sloeg, maar in de stad ermee rondlopen 
mocht niet, evenmin als ze op een wagen openlijk laten 
liggen.

De hoogte van de geïnde boetes varieert grofweg 
van 5 schellingen, dus een kwart pond, tot 2 à 3 pond. 
Opmerkelijk is dat nagenoeg alle boetes onder het in 
stadsrecht of keurboek genoemde bedrag liggen. Dat is 

Hertaling: Uitgaven tijdens het voorzegde 
baljuwschap:
Omdat Willem Soet werd doodgestoken door 
Gheryt, genaamd het Kind van Leiden, is van 
deze de hand afgehouwen, gebalsemd en in 
was ‘beslagen’, voor 2 hollandsche schilden 
à 40 groten, maakt 6 s(olidi) en 8 d(enarii). 
[NA, Grk. 1707 (1447-1448)]
 

het duidelijkst in de tweede rekening van Dirk van der 
Goude waar alle voorgeschreven en werkelijk betaalde 
bedragen naast elkaar staan met een verschil van zo’n 
20%. Dus dat Dirc Walichsoen een mes had getrokken 
tegen Gherit van Hosch kostte hem geen 30 schellingen, 
maar werd ‘verdinct om’ slechts 24.32

Deze lankmoedigheid brengt ons op de vraag hoe de 
berechting in feite plaatsvond. Het meest aannemelijk 
is dat de schout via een soort lik-op-stukprocedure 
de boete oplegde, misschien in het bijzijn van enkele 
schepenen, en kort daarna incasseerde.33 Het was zeker 
geen volwaardig proces of ‘(ge)ding’ voor een volle 
schepenbank met uitgebreide aanklacht, getuigenissen, 
eedsafleggingen, vonnissen en dergelijke. Alleen in 
een klein aantal ernstige zaken waarin een dader is 
‘verwonnen’, mogen we uitgaan van een serieus proces 
dat met een schepenvonnis werd besloten. Zelfs dan 
zien we dat er nog over de boete is onderhandeld en een 
milde straf het resultaat kon zijn.34

26. Müller, Haarlem, 67.
27. In functie tussen januari 1387 en juni 1393, rekeningen GvB. inv. 
nrs. –228-235.
28. Duizend jaar Gouda, 48.
29. Duizend jaar Gouda, 59
30. Vgl. keuren uit ca. 1509 in Rechtsbronnen, 284, 309.
31. Bijv. achttien in de laatste complete rekening van Hubrecht van 
Montfoort, GvB. inv. nr. 234. 
32. GvB. inv.nr. 215, 2e blz., 5e post; ‘verdinct’ heeft hier de betekenis 
van ‘geschikt, afgemaakt op’.
33. In Vlaanderen, later ook in Holland, werd deze procedure 
‘sommier proces’ genoemd.
34. GvB. inv. nr. 236, 3e blz., laatste post.
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op voorspraak van familie of invloedrijke vrienden, een 
lijfelijk vonnis of een heel proces afgekocht werd, in 
totaal bijna 60 keer. Dat gold ook voor alle negentien 
niet ‘crimineel’ gestrafte doodslagers. Een doodslager 
die geen ontlastende getuigen had, poogde volgens 
de toenmalige normen niet om zijn daad te verbergen, 
maar hij maakte die bekend aan ‘vrunden ende magen’ 
om vervolgens in ballingschap te vluchten en zijn zaak 
op afstand te laten bepleiten. Hoofdargument was 
zelfverdediging, soms een ongeluk. Zij moesten in Gouda 
en de meeste andere steden in beginsel 10 pond boete 
aan de heer betalen, en 10 pond voor een ‘landwinning’, 
zijnde de vergunning om in stad of baljuwschap terug 

Praktijk: baljuwsrekeningen (midden 15e eeuw)

De rekeningen van de baljuws Floryns van Boekhout 
(1445-1448) en Jan van Lesanen (1465-1469) laten de 
grimmige kanten van de toenmalige strafrechtspleging 
zien.35 Gouda kende immers een historisch gegroeide 
rolverdeling: de baljuw moest verdachten van zware 
misdrijven die aan het lijf gestraft konden worden, voor 
het gerecht brengen, de schout hield zich met lichtere 
vergrijpen bezig. Dat gewoonlijk beide ambten door één 
en dezelfde persoon werden uitgeoefend, deed daar 
niets aan af. 36 In deze ruim zeven jaren werden ca. 95 
daders ter verantwoording geroepen. Van hen hadden 
34 zich aan doodslag of moord schuldig gemaakt, en 
negentien aan niet-dodelijke gewelddaden. Meer dan 
30 hadden diefstallen op hun kerfstok, de overige twaalf 
onder meer toverij, sodomie, banbreuk en het beramen 
van brandstichting. De belangrijkste inkomstenbronnen 
waren financiële schikkingen met daders of met hun 
families. Voornaamste uitgaven betroffen reis- en 
onderhoudskosten en beloning van de beul of ‘meester 
vanden sweerde’. Holland telde twee zulke ambtenaren, 
de een in Dordrecht, de ander in Haarlem gevestigd. Na 
een executie werd vanouds bovendien een maaltijd met 
de schepenbank georganiseerd.37

Het gerecht liet drie rovers en drie doodslagers 
onthoofden en een paardendief en een kerkrover 
ophangen. Aan een ketting op een brandstapel van 60 
bossen hout en 60 bossen riet, aangestoken door de beul 
van Dordrecht, verloor in 1446 een arme homoseksueel 
het leven omdat hij ‘gesondiget hadde tegen der 
menschelyker naturen’.38 Bezittingen werden verbeurd 
verklaard. Negen doodvonnissen dus, en vijftien 
lijfstraffen: twee dieven werden gegeseld en van twaalf 
doodslagers en een banbreker werd een hand afgekapt. 
De handen werden vervolgens in was ‘beslagen’ en 
bewaard.39 Enkele van de ‘crimineel’ gestraften werden 
ook verbannen of op pelgrimage gestuurd. 

De grote meerderheid der veroordeelden werd echter 
zwaar in de geldbuidel geraakt. We lezen dan dat er was 
‘gedadinct’ of ‘gecomposeert’. Dit hield in dat voor een 
aanzienlijk bedrag van vele ponden of guldens, vaak 

Talrijke bedevaarders bevolkten vrijwillig of verplicht de Europese wegen 
en inspireerden kunstenaars. (Lucas van Leiden, ca.1500)
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ook zijn dat de opsporing in andere steden veel lakser 
was, dus voorzichtigheid is geboden, er zijn geen ‘harde’ 
antwoorden.

Praktijk: vonnissen van de schepenbank (1447-1539)

Ondanks branden en onzorgvuldige opslag is er toch 
een bundel katernen van circa 650 schepenvonnissen 
bewaard gebleven uit de periode 1447-1539 over netto 
ruim 67 jaren. In de archiefomschrijving worden ze 
‘criminele vonnissen’ genoemd, maar dat zijn ze niet: 
slechts vijf van de circa 800 straffen zijn lijfstraffen.44 
Dit register heeft als hoofddoel gehad dat vonnissen 
werden vastgelegd waarbij iets onthouden moest 
worden: betalingen, borgstelling, verbanningstermijnen, 
bedevaartsdoelen, plechtige beloften tot betering 
(‘willekeuren’) en voorwaardelijke straffen.

Ruim de helft (347) van alle misdrijven bestond uit 
agressief gedrag in woord of daad, met of zonder wapen, 
ook tegen overheidsdienaren. Daarnaast werden uitingen 
van partijdigheid in de Hoekse en Kabeljauwse twisten 
51 keer bestraft, evenals tien zoen- en vredebreuken. 
Overtredingen van economische keuren over maten, 
gewichten en productiebepalingen vormden ook een 
belangrijke categorie: 96 delicten. Diefstal werd 40 keer 
bestraft. Net als in de schoutsrekeningen overheersen 
dus weer de delicten die met agressief gedrag en fysiek 
geweld te maken hebben, zij het in een veel lagere 
frequentie van gemiddeld slechts vijf per jaar.

Deze vonnissen tonen opnieuw het belang van boetes, 
in geld of in hoeveelheden bakstenen voor stadsmuren 
of andere stedelijke bouwsels. Bijna een kwart (197) van 
alle straffen viel in deze categorie, waarbij het soms om 
vele tientallen ponden of tienduizenden stenen ging.45

Verbannen werden 74 mensen (9%), waarvan vijf 
levenslang. Maar liefst 368 (56%) van alle gestraften 
moesten een bedevaart volbrengen om weer in het 
reine te komen met God en de gemeenschap. Een 
getuigschrift van een priester moest uit de heilige plaats 
mee teruggenomen worden. Vooral het Heilig Bloed in 
de St. Nicolaaskerk van Wilsnack in Brandenburg was een 
geliefde bestemming bij de schepenen. Het Hollandse 

te komen. Belangrijkste voorwaarde was dat er een 
verzoening met de familie van het slachtoffer plaatsvond, 
anders volgde alsnog een rechtszaak.40 In de praktijk 
werden arme daders met lagere geldbedragen belast.41

Niet onbelangrijk als inkomst was ook het bedrag van 
10 pond dat als tarief gold om de baljuw een rechtszaak 
te laten beginnen tegen een dader van een ernstig 
vergrijp. Slachtoffer of familie moest dat opbrengen. In 
1466 kregen officieren instructie van Karel van Charolais 
om altijd een vervolging in te stellen bij doodslag, ook 
zonder expliciet verzoek.42

Dat gemiddeld vier doodslagen per jaar in Gouda (met 
inmiddels zo’n 8000 inwoners) gepleegd werden in deze 
korte periode, is vergeleken met tegenwoordig natuurlijk 
veel. Maar ook vergeleken met andere steden van toen is 
het aan de hoge kant, bijvoorbeeld meer dan twee keer 
zo veel als in Haarlem.43 Maar waren Gouwenaars en hun 
gasten werkelijk zoveel gewelddadiger? Ik heb al op het 
quasi-militaire karakter van de stad gewezen, en het kan 

35. Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer, toegangsnr. 3.01.27 
(Grk.), inventarisnrs. 1705-1712.
36.  Ín deze tijd zien we ‘lijfelijk’ en ‘crimineel’ synoniem worden, 
o.a. in de laatste rekening van Lesanen; Duizend jaar Gouda, 76.
37. Bijv. eerste vier posten van ‘Wtgeven’ in Grk. 1706.
38.  Grk., 1706, ‘Wtgeven’, 1e post.
39. Welk doel hiermee beoogd werd, is mij onbekend. Het lijkt op 
het Oud-Friese ‘dode-hand’-ritueel bij doodslag, maar dan is de 
hand van het slachtoffer.
40.  Toegankelijke literatuur: C. Glaudemans, Om die wrake wille . Ei-
genrichting, vete en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland 
(Hilversum 2001); W. Prevenier & P. Andrade, Onze gratie en genade 
misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden (Antwerpen/
Utrecht 2015).
41.  O.a. Grk., 1705, ‘Ontfanck’, 2e post, halvering want ‘arm knecht’.
42.  Zo werd Karel de Stoute aangeduid als waarnemer van zijn 
zieke vader Filips; korte inleidingen op twee rekeningen Grk. 1710 
en 1711.
43. Müller, Haarlem, 64.
44. Archief van het Gerecht van Gouda, (agg) 0002, 176-203; digitaal 
wende men zich beter tot de Hollandse Genealogische Databank, 
https://www.hogenda.nl/, onder ‘Bronnen’, met een heldere trans-
criptie door Cees Doedeijns.
45. Bijv. agg, 176, blz. 174 waar zeepzieder Pieter Claesz 150.000 ste-
nen moet opbrengen wegens verbreken van een stadszegel. 
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Bergen of Rome hoorden ook tot de mogelijkheden, 
afhankelijk van de ernst van de misdaad.46 Met dit grote 
aantal opgelegde bedevaarten, meer dan vijf keer zo veel 
als in Haarlem en Amsterdam in die tijd, onderscheidde 
Gouda zich.47 Vergiffenis bidden aan God en de rechters 
(30) en offers aan de kerk (42) pasten evenzeer in het 
morele straffenarsenaal, vaak gecombineerd met 
onterende straffen als schandpaal en strafstenen dragen 
(31).

Besluit

Afrondend mogen we veronderstellen dat Gouda geen 
gemakkelijke stad geweest is voor de toenmalige 
bestuurders: er werd gescholden, geslagen of met 
wapens gedreigd, vermoedelijk meer dan elders, en 
een dalende tendens is nergens te bespeuren. Het lijkt 
alsof het in Gouda vaker onrustig was dan bijvoorbeeld 
in Haarlem. Schout, baljuw en gerecht lieten soms 
hun tanden zien, maar traden meestal met de nodige 
souplesse op: de geldboete of geldelijke schikking was 
verreweg de meest opgelegde sanctie, gevolgd door de 
verplichte bedevaart. Deze laatste past goed in het beeld 
van een diepe vroomheid die bewoners van deze stad 
bezield zou hebben in de late middeleeuwen.48

De door schepenen, baljuw en schout uitgeoefende rechtspraak was 
integraal onderdeel van het stadsbestuur, en vond vanaf circa 1450 in 
het toen voltooide stadhuis op de Markt plaats. (Gravure van stadhuis 
Gouda door Arent Lepelaar 1712, trappen en schavot zijn 17e-eeuwse 
toevoegingen) 

46. In 1456 werden drie mannen naar Rome gestuurd, allen wegens 
zware beledigingen van stadsbestuurders: agg, 176, blz. 36, 38, 39.
47.  M. Müller, ‘De ontwikkeling van de strafrechtspraktijk in mid-
deleeuws Haarlem (1245-1500)’, in Haerlem Jaarboek 2014, 34-62, in 
het bijzonder 49-50 en noot 36.
48. Zie K. Goudriaan in Duizend jaar Gouda, ‘Fervente vroomheid in 
een bange tijd’, 174 e.v.


