
Het Bredase tuchthuis
in de eerste helft der 18de eeuw

door

A.HALLEMA

Aan het slot van mij1't artikel "Hoe Bred,t in 1707 zijn tuchthuis
kreegnl deed ik de toezegging om de geschiedenis van dit strafgesticht,
soms tevens bewaringsgesticht voor preventieven, Vaal' de periode der
18de eeuw nog te vervolgen en deze historie zo mogelijk af te sluiten
bij het jaar 1813, het einde der Franse overheersing en bezetting van ons
land. In verband met de beperkte plaatsruimte heb ik thans alleen de
periode van de eerste helft der 18de eeuw behandeld.

Het slotgedeelte tot 1813 moge dan t.Z.t. een plaats vinden in het
eerstvolgende Jaarboek.

BRONNEN

Aangezien het archief van het Bredase tuchthuis als zovele gestichts
archieven op een onzalig ogenblik radicaal vernietigd schijnt te zijn,
althans niet bewaard is gebleven of nergens meer is te vinden, blijven in
dit geval slechts de Bredase magistraatsresoluties,2 enkele verspreide
stukken in het Rechterlijk archief ter plaatse, in de dorpsarchieven det
Baronie en in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch de voornaamste bouw
stoffen leveren voor ons onderwerp. Want dat er inderdaad een eigen ge
stichtsarchief moet geweest zijn, blijkt voldoende uit bovenbedoelde re
soluties. Een paar bewijzen van het bestaan en het aanleggen er van
vindt men in de volgende besluiten van de Bredase magistraat.

In 1715, op 31 januari, werd op voordracht van burgemeester
Bernaige, tevens regent van het tuchthuis, besloten om de griffier te
machtigen dat hij, "uyt alle de sententiën en politicque resolutien, ge
geven ten laste der geconfineerden Tuchtelingen, salvo salaris sal hebben
uyt te maeken behoirlijke autenticque copien en de die aen heren regen
ten voorn. ter hand te doen stellen".3

Verder werden er diverse memories opgesteld, om te bewaren in het
archief van het tuchthuis, in 1720 één betreffende de aanbesteding van
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het onderhoud der gedetineerden en op te stellen door de binnenvader
van het huis "om daarbij aan te toonen, dat bij die bestedinge de stad
ende 't Landt (de Baronie) merkelijk soude konnen profiteren";4 in 1741
een dito door de directeur van het tuchthuis geconcipiëerd en behandeld
in het college van commissarissen, waarover hierna meer, met een gelijk
soortig doe1.5 Ook andere rapporten, verslagen van interne besprekingen
en besluiten van de vergaderingen der heren regenten, confinementslijs
ten met de namen der opgenomen en ontslagen gedetineerden, de copiën
van hun vonnissen, de rekeningen met bijlagen betreffende het gesticht
in de loop der jaren en verder alles, wat betrekking had op het personeel,
de arbeid, voeding, kleding en het overige onderhoud der gedetineerden,
voorzover een en ander op schrift is gebracht, al deze bescheiden hebben
eenmaal deel uitgemaakt van het eigenlijke gestichtsarchief. Daarvan is
echter, althans wat de 18de eeuw betreft, zo goed als niets meer overge
bleven. En het weinige, dat er nog wel van bewaard bleef, is verspreid
over het Bredase Gemeentearchief 6 en het Rijksarchief te 's-Hertogen
bosch.' Ook in dit geval is door vernietiging van of door andere oor
zaken verloren gegane Bredase gestichtsarchief veel belangrijk materiaal
aan de geschiedschrijving van het gevangeniswezen onttrokken.8 En dit
geval staat helaas niet op zich zelf, want in de meeste oude steden met
een eigen oude gevangenis of meer straf- en bewaringsgestichten is het
precies zo gegaan!

STAD EN TUCHTHUIS

Na opgave van de voornaamste der nog overgebleven primaire bron
nen wil ik thans overgaan tot de beschrijving van de geschiedenis van
het tuchthuis in aansluiting aan ~n ter voortzetting van zijn reeds be
schreven wordingsgeschiedenis in het vorige Jaarboek.

Reeds in het vorige artikel werd meegedeeld, dat de Baronie twee
derde der exploitatiekosten van het tuchthuis en de stad één derde deel
moest betalen, en dat er een nauw en innig contact was russen het stads
bestuur en het college van regenten, dat het eigenlijke gestichtsbesruur
vormde. Dit te meer, aangezien altijd één der regenten tevens burge
meester of schepen der stad was, zodat het college van nabij op de hoogte
bleef met de gang van zaken in het strafgesticht. Deze omstandigheid
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verklaart tevens het historisch belang der magistraatsresoluties als bron
voor de geschiedenis van het tuchthuis, vooral nu het gestichtsarchief zelf
niet meer ter beschikking staat.

Over allerlei zaken, het tuchthuis rakende werd in de vergaderingen
van de magistraat gehandeld: o.m. over opname en ontslag van gedeti
neerden; de alles beheersende kwestie van de gevangenisarbeid en zijn
financiële resultaten; zorg voor de geldmiddelen van het huis, hetgeen
steeds een grote zorg bleef, vooral doordat de financiële positie van de
stad destijds eveneens zeer zorgelijk was; aanstelling en ontslag van per
soneel; boekhouding en regeling van de gestichtsexploitatie, de lang niet
altijd prettige verhouding tussen stad en land, d.i. Baronie, bij deze be
heers- en bestuursaangelegenheden; bemoeienissen van het stadsbestuur
met alles, wat de handhaving van wet en gezag, rechtsorde en veiligheid
der burgerij en plattelandsbevolking raakte. Doch maar heel zelden
komt men in de verslagen over deze beraadslagingen iets tegen over de
bevordering der persoonlijke en gezinsbelangen van de tuchtelingen zelf,
hun reclassering en resocialisatie, geestelijke zorg in en nazorg buiten het
gesticht om in het rechtstreekse belang van de gedetineerden en hun ge
zinnen. Overheidsbemoeiing en -zorg beperkten zich destijds nog zo goed
als uitsluitend tot het materiële vlak.

OPNAME EN ONTSLAG

Om dit voldoende te begrijpen, beginnen we nu maar direct met
enkele gevallen te behandelen met betrekking tot de gedetineerden in het
tuchthuis gedurende de aangeduide periode. Het ging toen niet zoals thans
dat de rechtbank tot vrijheidsstraffen veroordeelt en de veroordeelden
automatisch in een der strafgestichten doet opnemen na voorafgaande
selectie. Doch toen was het zo, dat èn het college van schepenen èn (of)
de magistraat in zijn geheel tot opname in één plaatselijk gesticht last
gaven. Ook moest deze strafvorm aanvankelijk nog de tijd hebben om
a.h.w. in te burgeren of te consolideren, zodat eerst ongeveer tien jaar
na de stichting sprake is van een wat stabiele bevolkingssterkte, namelijk
tussen 30 en 40 personen, meest mannen en jongens, zeer weinig vrou
wen en meisjes, volgens de rekening van 1718 precies 32 personen.9 Dit
aantal nam sindsdien gestadig toe, ook al doordat behalve de ingevolge
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vonnis gedetineerden, in de loop der jaren steeds meer op verzoek van
ouders, voogden of enig college in het tuchthuis geplaatste personen
werden opgenomen. Zij hadden zich vooral door dronkenschap, verkwis
ting, verzet tegen ouders of andere verzorgers, bedelarij, lediggang, on
eerbaar leven enz. in de samenleving tijdelijk omogelijk gemaakt, zodat
er jaarlijks al vijf tot vijftien van deze gevallen voor een "civiele" plaat
sing in aanmerking werden gebracht. Eerst na de brand in het tuchthuis
in 1774 maakten de daarop gevolgde herbouwen uitbreiding het mo
gelijk de sterkte van 60 tot 100 personen op te voeren, welk maximum
rond 1800 bereikt werd, toen de werkgelegenheid ook beter geregeld was
dan aanvankelijk.

De detentieduur liep eveneens sterk uiteen, terwijl de wijze van ont
slag volgens de huidige rechtsbegrippen en dito procedure vrij wille
keurig is te noemen. Dit laatste euvel was voor een deel te wijten aan de
competentie, in deze aan de regenten van de tuchthuizen overgelaten. De
rechter vonniste wel voor een zeker aantal jaren - zelden maanden -, doch
met de steriotiepe bijvoeging als voorwaarde, dat een vermindering van
straf, "voorwaardelijk ontslag", steeds mogelijk bleef bij goed gedrag en
werklust, een en ander "naer discretie der regenten", een enkele maal
"van de schepenen". Gedroeg een delinquent zich dus goed, werkte hij
hard, hielp hij mede om orde en tucht in het huis te handhaven, dan
maakte hij grote kans af en toe afslag of vermindering van straf te krij
gen. Datzelfde gold daarentegen als reden tot strafverzwaring en na
eventuele toepassing der disciplinaire straffen wegens insubordinatie,
poging tot uitbraak, mishandeling, vechterij, onwil om te werken enz.
Meestal werd de bepaling van soort, zwaarte en duur der straf ter dis
cretie en beoordeling aan de regenten overgelaten. Deze procedure nu
gold ook voor de gang van zaken in het Bredase strafgesticht.

Enkele voorbeelden ter illustratie. In november 1713 had het braaf
gespookt in het huis en de burgemeester Bernaige, tevens regent, stelde
voor, hetgeen onmiddellijk werd goedgevonden "dat de geconfineerden
int tuchthuis quaed gedaen hadden ende is die straffe daer over aen
de regenten gelaeten".'0 Bij pogingen tot massa-uitbraak zoals in dit geval
bepaalden de schepenen in de regel de straf wegens het "violeren van
's heren sloten" en zulk een straf was dan niet mals! 1.e. gold dit slechts
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voor de ergste belhamels, zoals we hierna nog zullen zien. Soortgelijke
beslissingen werden er vele genomen, in welk geval aan de regenten in
alles de vrije hand werd gelaten of wel, dat hun advies tot vermeerdering
of vermindering der straf zonder meer door het schepencollege of de
magistraat werd overgenomen.

Ook bij vervroegd ontslag gold deze maatregel en in dit opzicht
ging het ook in het Bredase tuchthuis vaak wel heel gemoedelijk toe.
De echtgenote van de gedetineerde Nicolaas de Neeff had bij het college
een verzoek - tevens beklaagschrift - ingediend, dat zij er door de straf
voltrekking lelijk voorzat en dat het thuis armoede troef was, "dat zij
twee kleijne kinderties ende een oude moeder, dewelke wel tagentig
jaeren oud was, bij haer hadde, dewelke van honger soude moeten cre
veren/1indien haeren man, tegenswoordig gedetineerde inde spinhuijse/2

daer uyt (niet) ontslaegen wierde".13 Er was destijds nog geen sociale
dienst om het in armoede geraakte gezin te helpen, noch kerkelijke dia
konie of parochiaal armbestuur, dat in zo'n geval bestendig de zorgen
verlichtte. De heren van het stadsbestuur, die dit request ter afdoening
in handen kregen, wonnen het advies van de in collegio aanwezige burge
meester-regent in, streken hun hand eens over het hart en gelastten de
onmiddellijke invrijheidstelling van gedetineerde De Neeff. In hun des
betreffende beschikking inzake het ontslag werd echter, zoals steeds
in dergelijke gevallen, wel de geijkte formule opgenomen: fiat ontslag,
"waer over alsmede over de genome informatie politicquelijk sijnde ge
delibereert, is goedgevonden den voorz. Nicolas de Neeff uyt sijne de
tentie te ontslaen, mits aen hem gevende een scherpe correctie". Zo iets
gebeurde natuurlijk niet direct met een Pieter Barents, die in januari 1714
al geruime tijd preventief op de Gevangentoren was gedetineerd en op
de vierde van genoemde maand voor twintig jaren in het tuchthuis werd
opgesloten.u

Om nog even bij dgl. vrij willekeurige ontslagprocedures te blijven.
Enkele jaren praktijk deden de heren leden van de schepenbank, magis
traat en regentencollege toch wel inzien, dat er enige orde en regel in
deze zaak moest komen. Mogelijk hebben de colleges daartoe ook wel
van hoger hand de nodige aanwijzing en onderrichting gekregen. Dit
zou af te leiden zijn uit een rapport, dat stadhouder Pesser, in rechte op-
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tredende voor de heer van stad en Baronie, in 1718 - vergadering van
17 maart - indiende bij de magistraat. Hij had met enkele "voorname"
rechtsgeleerden geconsulteerd "over het relaxeren van de Tugtelingen, bij
sententie geconfineerd", dus alleen de Z.g. criminelen. Deze heren waren
van oordeel, dat "sulx bij de magistraat nog bij de Schepenen van Breda
soude kunnen geschieden, maar dat de magistraat sulx bij regueste soude
moeten versoecken aan haar Hoogh Moogenden of wel aende Rade van
Brabant", die ook hun fiat hadden moeten geven aan het octrooi tot op
richting en in werking stellen van het Bredase tuchthuis.15 Wel had ge
noemde Pesser het advies gekregen, "dat het beter wesen soude de voor
schreven geconfineerdens na de eene oft andere Colonie inde Westindies
te sende1z, ende dat mede diesaengaende (aan) de heren regenten ofte
bewinthebbers vande voorschr. Westindische Compagnie behoirde te
solliciteren ende te versoecken".

DEPORTATIE VAN TUCHTELINGEN NAAR DE WEST?

Aldus een advies tot deportatie van gedetineerden uit het Bredase
tuchthuis naar de Westindische kolonie, doch geenszins een nieuw geluid.
In de tijd der Republiek waren vele ongewenste personen onder dwang
op transport gesteld naar het land van de V.O.c., dus het voormalige
Oost-Indië. Evenzo had een der meest bekende gouverneurs van de West
Indische bezittingen, in 1683 in het bezit gekomen van de Sociëteit van
Suriname, namelijk Cornelis van Aerssen van Sommeisdijk, als bestuur
der er bij het tweede lid van genoemde Sociëteit t.W. Amsterdam, op
aangedrongen hem ook zulke gedeporteerden te zenden tot opbouwen
versterking van de kolonie. Het is niet onbekend welk een hardhandig
heer ook deze Aerssen was en dat het geheel in zijn lijn lag om tuchte
lingen uit patria te gebruiken om de tucht in zijn bestuursgebied te hand
haven en zich te verweren tegen alle insubordinatie in de gelederen van
zijn ondergeschikten zowel als onder de inheemsen. De tragiek van het
lot heeft het echter gewild, dat ook hij na enkele jaren, in 1688, zelf het
slachtoffer werd van een terreur, "die hij zich door zijn autoritair optreden
en gestrengheid op de hals had gehaald", zoals een zijner biografen hem
tekende.16
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Het grote risico om tot deze deportatie over te gaan en daardoor de
vaak overvolle tuchthuizen hier te lande te ontlasten van subversieve en
anderszins lastige elementen, was echter het kostenbezwaar wegens het
dure transport. Dit moest namelijk betaald worden door de gerechten,
welke zich op deze wijze wensten te ontdoen van hun imponderabilia.
Men leze in dit verband de volgende publicatie:

"Resolutie, alle Rechtbaneken geauthoriseert de Misdadigers uyt de Tucht
huysen te mogen doen vervoeren na Suriname in dato den twintighsten Julii 1684.

De Heeren Gedeputeerden der Stadt Amsterdam hebben uyt naem en van
wegen de Heeren hare Principalen ter Vergaderinge voorgedragen, dat den Heere
van Sommeisdijk, Gouverneur van de Colonie van Suriname, instantie hadde
gedaen, ten eynde aen hem soo nu en soo dan soude mogen werden toegesonden
den een ofte den anderen, die vermidts sijne misdaden ende delicten in het
Tuchthuys was geconfineerd, om in plaetse van het voorschreve Tuchthuys, aen
de publieke Wercken of daer het allerdienstelijckst geacht soude mogen werden,
te wercken ende dat de gemelde Heeren hare Principalen versochten, dat de
Schepenen aldaer souden mogen werden gequalificeert, om diegeenen die sy
schuldigh souden mogen vinden aan eenige misdaden, tot welckers straffe sy
de voorschreve Misdadigen in het Tuchthuys souden doen arbeiyden, te mogen
doen vervoeren na Suriname, om aldaer aen de voorschreve publique Wercken
ofte anderszins te wercken:

Waer op gedelibereert zijnde, is goedtgevonden en verstaen, midts desen te
authoriseren de voornoemde Schepenen der voorschreve Stadt Amsterdam, midts
gaders oock alle ander Rechtbancken, om soodanige Misdadige die sij om hare
misdaden souden condemneren tot het wercken in het Tuchthuys, te mogen
doen vervoeren na Suriname, omme aldaer in plaetse van het voorschreven
Tuchthuys aen de voorschreve publicque Wercken, of andersints te arbeyden;
welverstaende dat het voorschreve transport dertlJaerts sal moeten werden gedaen
met kennisse en goedtvinden van diegeene, die tot de directie vande voorschreve
Colonie van Sttriname zijn gecommitteert en dat de onkosten van het voorz.
transport van hier na Sttriname voornoemt sullen moeten werden voldaen bij dat
Gerecht, dat het voorschreve transport sal versoecke1t; ende dat wijders door de
Heeren van Dordrecht ende ander haer edele Groot Mog. Gecommitteerden tot
de saecken van de Zee ende Manufacturen nader sal werden ovedeydt ende over
wogen, midtsgaders de Vergaderinge van advise gedienr, of vet ende wat in
gelijcke ofte andere wijse soude konnen werden geordonneert ten reguarde van
de Ledigh-gangers, Bedelaers ende Vagabonden, langhs het platte Landt con
tinueelloopende."
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Toch schijnt men in Breda nog wel eens ernstig te hebben overwogen
aan deze deportatie van gedetineerden in het Tuchthuis naar de West mee
te doen. Immers, ingevolge het advies van stadhouder Pesser werd in de
magistraat besloten "aande Heer Haselaar tot Amsterdam te schrijven
ende desselfs goede oHiciën daar omtrent aH te vragen".17

Reeds spoedig kreeg het college bericht uit Amsterdam van bewind
hebber Hasselaar "dat hij belooHde over tversenden vande Tugrelingen
(te Breda) met de heren vande Westindische Compagnie te sullen spreken
ende alsdan antwoord schrijven".18 Dit antwoord is echter nimmer ge
komen, althans noch in de magistraatsresoluties noch in de ingekomen
stukken ten archieve te vinden. Gezien de gang van zaken elders, is er
dan ook reden voor de volgende veronderstelling. De uitvoering der plan
nen tot deportatie van gedetineerden zal ook alhier wel zijn afgestuit op
de hoge kosten, verbonden aan het transport naar de Westindische kolo
niën, welke kosten door de Bredase schepenbank zouden moeten betaald
worden. Gezien de neiging, welke er destijds bij de autoriteiten bestond
- en die tot diep in de vorige eeuw bleef bestaan! - om deze kosten zo
laag mogelijk te houden en ze zo veel doenlijk door de gedetineerden zelf
te doen dragen uit de opbrengst van hun arbeid, ligt het voor de hand om
aan te nemen, dat het kostenbezwaar de deportatie heeft verhinderd.

HET PRINCIPE VAN DE VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING (V.I.) IN DIE TIJD

Men heeft het sindsdien blijkbaar gezocht in de richting van ver
vroegd ontslag ten einde de gedetineerden door dit middel te stimuleren
om zich in het Bredase tuchthuis goed te gedragen. Uit een extract reso
lutie van de Staten-Generaal van 25 februari 1722, in afschrift aanwezig
in het Bredase Gemeente-archief, blijkt mede, dat dit hoogste college
van Staat met een dergelijke maatregel accoord ging: "Is ter vergade
ringen gelesen de requeste van president en schepenen der stad Breda,
houdende dat aldaer met permissie en octroij van haer Hoog Mogenden
van den 12en Januarij 1707 was opgereght een tughthuijs om de delin
quenten daerin te confineren, dat Sttlcx van seer goed effect was geweest,
zoo dat daer door veele quaeddoenders ten deele waren gedeterreert 19
ende ten deele gestraft, versoeckende Haer H. E. Mog. permissie ende
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authorisatie om aen de geconfineerde tughtelingen na tijdsgelegentheyd en
bevindinge van saecken en na dat deselve sigh comporteren en door ont
deckinge aan de justitie dienst komen te doen,20 te mogen geven affslagh
ende verminderinge van de tijd off jaren, voor dewelcke de voorschreve
delinquanten geconfineert souden sijn. Waar op gedelibereert sijnde is
goedgevonden ende verstaen, dat copie vande voorschreve requeste ge
zonden sal worden aenden Raad van Brabant om derselver advies daer
op aen haer Hoog Ed. Mog. te laeten toekomen".

Dit advies van genoemde Raad werd spoedig verstrekt en luidde
gunstig, zodat reeds op 3 maart 1722 het college der Staten-Generaal
het verzoek inwilligde, echter alleen voorzover het betrof "die niet int
gemelte tughthuys sijn geset door andere Reghters" dan die van Breda
en de dorpsgerechten in de Baronie. Want al spoedig zouden in het Bre
dase tuchthuis ook delinquenten worden opgenomen uit andere delen van
Brabant en zelfs uit Zeeland, hoewel de stad Middelburg reeds in de
eerste helft der 17de eeuw haar eigen tuchthuis had gekregen.

HET PRINCIPE DER TOEREKENINGSVATBAARHEID

Voor zieke en geestelijk gestoorde gedetineerden was gedurende de
eerste decennia van het bestaan van dit tuchthuis nog geen plaats, in de
tweede helft der 18de eeuw echter wel, toen ze werden geplaatst in de
zolderkamertjes en in een klein ziekenvertrek. Zo werd in mei 1714 door
de regent-burgemeester Bernaige meegedeeld, dat er onder de gedeti
neerden twee ernstig zieken waren "ende dat het selve tuchthuijs vol was".
Daarom werd goedgevonden deze patiënten over te brengen naar de
beijert op kosten van stad en Baronie en hen daar te laten behandelen en
verplegen. Het is niet onmogelijk, dat deze gedetineerden aan een of
andere besmettelijke ziekte leden, want de beijert werd ook destijds nog
gebruikt voor opname van "contagieuse siecken". Ze bleven er dan ook
een jaar, want een van hen, Peer van Houten, was in mei 1715 zover
hersteld, dat hij weer van de beijert overgebracht kon worden naar het
tuchthuis.

Met geestelijk gestoorden zat men aanvankelijk eveneens verlegen,
ook al doordat ze niet in het gewone arbeidsproces konden worden inge
schakeld. Soms straalt er in de desbetreffende besluiten ook wel enig me-
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delijden door met het lot van deze mensen. Ook toen begreep men al, dat
ze niet ten volle of vaak in 't geheel niet toerekeningsvatbaar waren. Zo
werd door de magistraat besloten om de in 5ept. 1719 ingesloten Huy
bregt Anthoniss. Zegers, geboren te Breda, door de schout van Princen
hage gevangen genomen wegens gepleegde insolenties aldaar, "vermits
desselffs onnoselheyt ende kranksinnigheyt uyt sijne detentie (in het
tuchthuis) te ontslaan ende door twee roye roeden te doen brengen na
Gorp onder Hilvarenbeek bij Hendrik Daniels, alwaer den selven Zegers
is besteet geweest".22

MILITAIREN IN HET TUCHTHUIS?

Militaire delinquenten werden aanvankelijk ook geweerd, aangezien
de besturen van stad en lande met het oog op het soms nog al grote
garnizoen van de Bredase vesting vreesden, dat, indien ook militairen
in het tuchthuis zouden worden opgenomen, de sterkte wel eens abnor
maal hoog zou kunnen worden. Eerst na de brand van 1774 en de
daarop volgende herbouwen uitbreiding van het strafgesticht behoefde
m~n daarvoor niet meer zo bang te zijn. Op een brief van kapitein
Diepenbroeck, die blijkens het daarin vervatte verzoek uit zijn com
pagnie een deserteur wilde vastzetten, die bovendien talrijke diefstallen
had gepleegd en deswege reeds was veroordeeld tot strenge geseling en
25 jaren opsluiting in een tuchthuis, werd dan ook besloten te antwoorden
- 7 october 1721 -, om met de executie van dit vonnis te wachten, althans
"voor alsnogh te supercederen ende aenden meergemelden Diepenbroeck
daer over te resriberen".23 Het blijkt hier niet duidelijk of deze gedroste
militair door zijn militaire rechter(s) of krijgsraad was gevonnist dan wel
door een burgerlijke rechter, aangezien hij deze delicten ook in ver
eniging met burgerlijke personen kan hebben gepleegd en het vonnis
niet bewaard gebleven is.

Toch werd soms wel een uitzondering gemaakt, vooral als het ge
pasporteerde militairen betrof, die zich als deserteur hadden gevoegd bij
de vele vagebonderende dievenbenden, welke destijds het Brabantse
platteland terroriseerden. Nog in datzelfde jaar 1721 werd bijvoorbeeld
in het tuchthuis een plaatsje ingeruimd voor Ernst W olff van der Poel,
geboren te Breda, preventief gedetineerd op de Gevangentoren aan de
Oude Vest, die, ofschoon nog maar 23 jaar, een allesbehalve schoon
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strafblad had. Hij had als soldaat deel uitgemaakt van het regiment van
kolonel Vishoven, had zich door een zeer slecht gedrag berucht gemaakt,
had door de spitsroeden moeten lopen, was gegeseld, gepasporteerd en
had "sig tot den bedelsack begeven", had daarna "in compagnie" met
andere schelmen ingebroken te Rijsbergen bij sekere Nicolaas van den
Broeck en daar kleding en andere goederen gestolen. Doch de dorpelin
gen, die zich destijds vaak ter bescherming van persoon en eigendommen
in een soort van veiligheidswacht hadden georganiseerd, hadden de die
venbende op de vlucht gedreven en achtervolgd, o.m. Ernst gegrepen, die
wel zijn mes trok doch ten slotte overmand en aan de autoriteiten over
geleverd werd.

Ook zijn maat Cornelis Fiers onderging hetzelfde lot en beiden
werden bij vonnis vóór het Bredase stadhuis in het openbaar gegeseld en
veroordeeld tot 25 jaar tuchthuisstraf, te ondergaan in het Bredase straf
gesticht.24

"CIVlELRECHTEI;JKE" PLAATSING

Voor op verzoek geplaatsten, die zich ernstig hadden misdragen in
gezin en maatschappij, jeugdigen zowel als volwassenen, was daaren
tegen in het tuchthuis geregeld plaats. Zij kregen ook vlotter en vaker
vermindering van straf of ontslag uit het tuchthuis, aangezien het hier
eigenlijk geen straf doch een maatregel betrof. In april 1722 werd bij
voorbeeld Jan van Zundert, op verzoek van zijn naaste familie aldaar
opgenomen in het tuchthuis te Breda, "opt goed rapport van den tught
huijsmeester" (binnenvader) voorgedragen voor ontslag. President en
leden van de schepenbank gaven er hun fiat aan, "vermits des geconfi
neerdens tijd halff geëxpireert is, denselven affslagh van sijn confinement
te geven en gevolgelijck te relaxeren". Jan had te Zundert meermalen
de boel op stelten gezet, vooral als hij dronken was, doch nooit gestolen
of een ander delict begaan; hij was alleen maar lastig, "uytsinnigh" en
behoorde waarschijnlijk tot de veelsoortige groep van drankzuchtigen
en verkwisters. Enige onderscheiding en selectie op het stuk van de
dader en zijn eventueel abnormale geaardheid en eigenschappen was er
toen dus wel reeds, ook destijds in de Bredase rechtspleging en bij vast
zetting van delinquenten. En in verband daarmee zal ook deze Jan
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zijn ontslag hebben bekomen evenals ongeveer tezelfder tijd Elias Elders
en Jan Willem Aarts.25

PREVENTlEVEN IN HET TUCHTHUIS

Wanneer verdachten preventief in het tuchthuis werden gedetineerd,
dus als verdachten, beklaagden of beschuldigden en nog niet veroor
deeld, geschiedde dit in de regel, omdat de Gevangentoren overbevolkt
was en dus geen plaats meer bood aan de voorlopig gearresteerden.
Reeds spoedig na het in gebmik nemen van het tuchthuis kwam dit
voor, toen de Gevangentoren vol zat met bedelaars, vagebonden, land
lopers en stropers, die in benden de Baronie onveilig maakten en vooral
in de dorpen de bewoners veel overlast aandeden. Daaronder waren zelfs
kinderen van acht tot dertien jaar, die bij diefstal en inbraak gebmikt
werden om op de uitkijk te staan of zoals dit destijds heette: de schild
wacht hielden! Als voorbeeld daarvan noem ik hier Anthony Ridders,
"out in sijn dartiende Jaar, soon van Pieter Ridders, opperman alhier
ter stede, subject wesende dat hij de dieverijen, gepleegt aant huijs van
Johan Heynsbergen op gisteren - 27 januari 1720 -, gedaan ofte bijge
woont heeffd". Spoedig daarna werd deze knaap aangehouden en "poli
ticquelijk bij provisie naden Tughthuyse alhier gesonden, om aldaar
nader gehoort, geëxamineert ende geconfesseerd te worden". De term
"politicquelijk" dient hier te worden verstaan in de zin van: niet opge
nomen of ingesloten volgens de gewone strafvorderingsprocedure, even
tueel met toepassing van pijnbank of ander "scherp examen", doch om
een politiëel verhoor te ondergaan, een soort van civiele plaatsing dus
om de onmisbare bekentenis te verkrijgen en informaties omtrent de
toedracht van zaken in te winnen. Eerst dàn kon de berechting plaats
vinden.

Wilde de delinquent, hoe jong dan ook, onder deze omstandigheden
niet bekennen, dan werd hij van het tuchhuis overgebracht naar de Ge
vangentoren, om daar, zo nodig, zolang in voorarrest te blijven, totdat
hij bereid was alles te zeggen en te bekennen.

Dat gebeurde in dezelfde week, waarin Anthony Ridders was vast
gezet met Kobus Koeker, ook genoemd "Kobus de soon van Cool tteijn",
misschien Trijn(tje), gehuwd met zekere Cool. Deze familie woonde op
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het Nonnenveld en had niet een beste naam. Kobus had weer eens ge
stolen, doch zijn moeder en zusters werden eveneens van medeplichtig
heid, heling enz. verdacht. Kobus moest nu maar vertellen, waar de
familie in en buiten de stad zich aan diefstal had schuldig gemaakt,
wat en waar de buit was en onder welke omstandigheden de misdrijven
waren gepleegd. Ook deze jongen was preventief in het tuchthuis inge
sloten, doch hij wenste niets los te laten, werd toen na drie dagen onder
vraging overgebracht naar de Gevangentoren en bleef daar ook nog
geruime tijd "potdicht".27

Op de "toren" was de preventieve hechtenis overigens zwaarder in
haar gevolgen en dus moeilijker te ondergaan dan in het tuchthuis.
Daar wist in 1728 ook Hendrik van de laves - elders labes gespeld -,
van mee te praten. Hij was veroordeeld tot twee jaar vastzetting, had
daarvan in februari van genoemd jaar tien maanden ondergaan, achter
eenvolgens in de Gevangentoren en in het tuchthuis. Vooral in de toren
had hij een "penible detentie" van 22 maanden voorarrest gehad, op
grond waarvan hij verzocht "gratie voor de nog resterende tijt van
sijn confinement, om de cost voor sijne arme ende onnoosele kinderen
te connen gewinnen". De schepenen, gehoord de informaties en het
gunstig advies van de regenten, verklaarden zich hiermee accoord en
Hendrik kreeg dus zijn vrijheid terug.

Hij schijnt bovendien min of meer het slachtoffer te zijn geweest
van zijn wel bijzonder heetgebakerde en agressieve vrouw, Dingena
Adraanse van Dun, die ook een hele tijd in de Gevangetoren had vast
gezeten. Dat zij de eigenlijke aanstichtster van het door beiden in vereni·
ging gepleegde misdrijf blijkt te zijn geweest, komt voldoende vast te
staan uit hun vonnis van 26 februari 1727. De echtelieden hadden een
klein veehoudersbedrijf, doch "hare koeijbeesten op een andermans lant
gestouwt ent selve doen ofweijden ende houtgewassen, daar op staende,
gebost en afgekapt". Maar dit was nog lang niet alles. Toen ze over deze
feiten werden ondervraagd, beging vooral Dingena zulke "enorme en
ongehoorde drijgementen, forfaiten, geple(e)ght gewelt ende andere in
solentien, ten processe breder gemelt", dat zij feitelijk verzet pleegde
tegen de "dienaars vande justitie", hen uitschold en op groffe wijze be
ledigde, waarin haar man slechts een beetje meedeed en zijn echtgenote
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de hoofdrol liet spelen. Hij kreeg dan ook "maar twee jaar tuchhuis, zijn
vrouw daarentegen acht jaar".28

VROUWEN IN HET TUCHTHUIS

Er waren destijds nog meer vrouwelijke gedetineerden in het tucht
huis, die zich wel ernstig tegen de rechtsorde hadden vergrepen, althans
gezien tegen de achtergrond van de toen heersende rechtsopvattingen
t.a.v. misdaad en straf. Om ook daarvan uit de hier behandelde periode
een paar gevallen in het kort te behandelen.

In 1714 was Hendrina Backers tot zes jaar tuchthuis veroordeeld
wegens agressief optreden en misdadig verzet tegen haar ouders. Ge
boortig uit 't Lant van Tertholen, dus op het eiland Tholen in of om
streeks 1684, was zij al jong een vrouw van lichte zeden geworden en
had twee onechte kinderen, waarmede zij op de bedel ging door West
brabant, op het platteland zowel als in de steden. Zij schaamde zich
voor niets en niemand en deed daarmee haar ouders, die zich inmiddels
op de Leur hadden gevestigd, een onzegbaar verdriet. Dezen trachtten
haar bij herhaling te bewegen om toch een dienst te zoeken en wilden
dan de beide kinderen onderhouden en opvoeden, doch Hendrina wei
gerde. Alleen als ze in de hoogste nood verkeerde, kwam ze naar Leur,
doch niet om ondersteuning te verzoeken maar om geld en kleding van
haar ouders te eisen onder scheldfanfares en bedreiging met geweld. Op
13 december 1713 speelde zich volgens haar vonnis weer zulk een onver
kwikkelijk toneel af ten huize van haar ouders, moeder en stiefvader,
Jennekeen Adriaenssen Manij en Lambert Vervliet, bij welke gelegen
heid de dertigjarige Hendrina zich niet ontzag geweld tegen haar beide
ouders te gebruiken. Haar vonnis gewaagt althans van "aldaer op de Leur
onder de vrijheydt Etten groote insolentiën ende moetwilligheden (te
hebben) aangerecht ende fijtelijckheden tegens deselve personen ge
pleegt, nemende sij gedetinerde, eerst en gloijende koole vier (vuur),
ende die werpende in het aengesigt van haer voorn. stieffvader, ende
daer na een mesch avericx (averechts) in haer hant, ende waermede sij
gedetineerde den voorn. haeren stieffvader als toen heeft toegebracht
en superficiële wonde op desselfs lincker arm", Behalve deze mishan
deling, lichamelijk letsel ten gevolge hebbende, werden vooral de ante-
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cedenten van de veroordeelde in aanmerking genomen, die ingevolge de
plakkaten van de Staten-Gneraal, resp. d.d. 20 okt. 1693, 8 febr. 1695
en 6 januari 1707 29 leidden tot zulk een zwaar vonnis.30

In de loop der jaren werden de straffen, aan deze categorie van vrou
wen opgelegd en deswege in het Bredase tuchthuis gedetineerd, eerder
nog zwaarder dan lichter en steeds op grond van dezelfde plakkaten en
vooral volgens dat van 6 januari 1707, hetwelk trouwens ook de wette
lijke basis van het Bredase tuchthuis genoemd zou kunnen worden. In
1729 werden o.m. Maria Evers, 20 jaar, "geboortigh int Leger, soo sij
gesegt heeft", en Anna Maria van den Bergh, 22 jaar, een Luxemburgse
van afkomst, tot resp. 30 en 25 jaar tuchthuis veroordeeld, na eerst in
de Gevangentoren nog geruime tijd preventief gedetineerd te zijn ge
weest. Behalve vagebonderen, bedelen, het leiden van een ontuchtig
leven in overspel enz., werd beiden feitelijk maar de medeplichtigheid
aan een diefstal, te Etten gepleegd en waarbij veel goud en zilver, sieraden
en kleding waren gestolen, ten laste gelegd en welk misdrijf zij ten
langen leste ook hadden bekend. Wel werden zij nog verdacht van een
hele reeks van andere diefstallen, op de uitkijk te hebben gestaan bij
inbraken en gewelddaden, doch daarvoor kon het wettig en overtuigend
bewijs niet worden geleverd. Voor dergelijke delinquenten werden in
de 18e eeuw geregeld veeljarige tuchthuisstraffen geëist en opgelegd,
vooral als ze bijzonder sluw en geen geweldpleging schromende, waren
opgetreden en de hun of haar ten laste gelegde feiten niet wilden be
kennen. De rechter, in dit geval de Bredase schepenbank, deinsde er
dan ook niet voor terug, zonder rekening te houden met sekse en leef
tijd, een lijfstraf, voorafgaande aan de detentie of het confinement in
het tuchthuis, toe te passen. Ook in het ondethavige geval werden de
beide Maria's daarop onthaald: strenge geseling met roeden "ter plaetse
alwaer men vóór desen stadthuijse gewoon is pubIicque executie van
criminele justitie te doen", waarna zij naar het tuchthuis werden over
gebracht, "omme aldaer met haer eijgen handigen arbeijt den kost te
gewinnen". Als tweede bijkomende straf werd haar nog opgelegd: be
taling van de kosten der preventieve detentie op de Gevangentoren "ende
misen van Justitie", dus de proceskosten "ter tauxatie en moderatie van
haer Ed. wel agtbaren", een en ander ingevolge vonnis van 23 juli 1729.31
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GEVANGENISARBEID EN -FINANCIEN

Nu we in het bovenstaande blijkens een aantal vonnissen en spe
ciale gevallen reeds een en ander hebben meegedeeld over diverse cate
gorieën in het Bredase tuchthuis opgenomen gedetineerden, alsmede over
hun (haar) voorgeschiedenis, ten einde een indruk te geven wie daar
zoal terecht kwamen, waarom of waardoor, moge thans aandacht wor
den gevraagd voor een andere belangrijke zaak in verband met de ge
stichtsexploitatie, de gevangenis-arbeid. Belangrijk voor het gestichts
bestuur, de stad en de Baronie, aangezien de opbrengst van deze arbeid
de voornaamste bron van inkomsten voor het huis was en bleef, zelfs
zo lang als het heeft bestaan. De mate, hoeveelheid en afzet dezer
produktie bepaalden a.h.w. het welvaren van het strafgesticht en zijn
bevolking. Belangrijk dus ook voor de gedetineerden zelf, want wat
meer zij produceerden, wat beter lichamelijke verzorging zij kregen,
terwijl bij gebrek aan lonende arbeid en moeilijkheden bij de verkoop
der afgewerkte produkten de kost schraler werd en bovendien het spook
der verveling hen tegengrijnsde.

Zoals in de meeste tucht- en spinhuizen, die geen monopolie hadden
op de uitsluitende verwerking van bepaalde grondstoffen of halffabri
katen en afgewerkte produkten,32 moest ook het bestuur van het straf
gesticht te Breda steeds de medewerking hebben van fabrikanten en
handelaren, om hun grondstoffen door de gedetineerden in het tucht
huis te laten verwerken, daarvoor een bepaald loon uit te keren, waaruit
de kosten der exploitatie van het huis het eerst moesten worden bestreden,
terwijl een zeer gering deel er van bij wijze van premie onder de werkers
in het huis werd gedistribueerd. Wie dus de meeste produktie had, het
hardst werkte en het handigst was, genoot de hoogste premie. Waren
tegen dit systeem op zich zelf reeds bedenkingen en bezwaren aan te
voeren, veel groter werden nog de moeilijkheden, als er niet geregeld
grondstoffen ter verwerking werden aangeboden, als de arbeid niet ge
schikt was voor allen en. . .. als de leverancier van grondstoffen en
arbeid niet op tijd de prestaties der gedetineerden in het door hem ver
schuldigde loon honoreerde! Dan was Leiden in last en hoe vaak heeft
deze grove tekortkoming in het bestaan van het tuchthuis zich wel voor
gedaan!
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Dat begon al spoedig, nadat Johan Biekes, (ook gespeld Biekens),
handelaar in wollen stoffen, bij contract op zich had genomen om de
tuchtelingen geregeld van werk te voorzien en vooral alle soorten van
onbewerkte wol daartoe in het tuchthuis te bezorgen. Hij blijkt de
eerste particuliere werkgever van het tuchthuis te zijn geweest, nadat
eerst de regenten de zaak op gang hadden gebracht met spinwielen ter
beschikking te stellen, trijpwerk voor stoelen te laten maken, schoenen
en laarzen te doen repareren, vrouwelijke gedetineerden te laten breien
enz., grotendeels werkopdrachten van en namens particulieren. Toch
werd in de "generale-staat 1710", een summier overzicht van inkomsten
en uitgaven voor de Z.g. landsvergadering der Baronie, reeds een bedrag
van f 1169 aan door de tuchtelingen verdiende lonen verantwoord, het
daarop volgende jaar (doch over ruim anderhalf jaar) f 1111-14-8. Van
meet af werd dus ook in het Bredase tuchthuis lonende arbeid verricht.

Om echter een vaste basis voor deze inkomsten te hebben en vooral
om de gedetineerden geregeld aan het werk te kunnen houden, werd
bovengenoemde Bieke(n)s ingeschakeld om hen te laten spinnen, ter
wijl Jan de Bruijne, de schout van Princenhage en verder de echtgenoten
van de regenten breiwerk verschaften voor de vrouwelijke tuchtelingen.
Breda had destijds nog weinig industrie en die er wel werd gaande ge
houden, de lakenindustrie, fabricage van saaien, baaien en greinen stof
fen, trijp- en tapijtstaffen, was niet direct geschikt voor of vroeg te veel
ruimte in het toch al beperkte gebouwencomplex. Er moest dus Z.g.
klein-industrie worden bedreven en daartoe behoorde weldra ook het
maken van kleding voor mannen en vrouwen, boven- zowel als onder
kleding, het breien van kleine netten of visfuiken en dgl. arbeid, waar
voor geen mechanische installaties, - machines kan men ze nauwelijks
noemen -, en geen grote werkzalen nodig waren. Toch vindt men in de
rekeningen onder de uitgaafposten ook nog behalve koperen knopen
genoemd: mutsen, wanten, stiklijven, schotse-sersie, karsaaij, een bewijs,
dat deze kleding en stoffen van buiten het huis werden ingevoerd en
aangekocht.

Erger was, dat het met de zakelijke transacties tussen leveranciers
en opdrachtgevers van werk en de tuchthuisregenten voor betrekkelijk
grote objecten en geschikt voor een groot deel der gestichtsbevolking,
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zo dikwijls haperde aan vlotte geregelde en coulante betaling der lonen.
Er waren veel chicanes op grond van slechte afwerking der verwerkte
halffabrikaten zowel als van de geheel afgewerkte produkten, vernie
ling en slechte behandeling der grondstoffen, ondeskundige leiding bij
de arbeid, onvoldoende toezicht daarop en wat dies meer zij, zodat de
produkten door de kopers soms geweigerd werden of wel alleen geac
cepteerd tegen uitbetaling van een deel van het overeengekomen loon.
Het minimum daarvan beliep vijf à zes stuivers per dag; voor goed
geoefenden tien stuivers, terwijl bij wijze van premieloon voor de aller
besten en goed bedrevenen in de ene of ander trafiek twaalf à veertien
stuivers beschikbaar gesteld werd, doch zulke geschoolde en gerouti
neerde werkkrachten kwamen zelden voor onder de tuchtelingen.

Vaak ontbrak het de opdrachtgevers ook aan voldoende bedrijfs
kapitaal, zodat zij eerst de afgewerkte produkten moesten verkocht
hebben om zelf weer nieuwe grondstoffen te kunnen aankopen, in welke
tussentijd de gedetineerden dan zonder werk zaten.

In 1715 was dit ook met Bieke(n)s het geval, die voorgaf wegens
geleverde wollen stoffen nog veel geld van het Armkinderhuis, het Gere
formeerd Weeshuis en deAalmoesenierskamer te goed te hebben, dat
hem maar niet werd betaald, zodat hij op zijn beurt geen grondstoffen
voor het tuchthuis kon kopen en dat hij om deze reden ontheffing vroeg
van zijn contractuele verplichtingen, wat betrof die leverantie. De ma
gistraat wees dit verzoek van de hand, doch maande tevens de regenten
van genoemde instellingen aan hun betalingen aan Bieke(n)s niet langer
op te schorten en bij gebreke van dien zou deze een renteloos voorschot
van duizend gulden ten laste van de armenkamer kunnen krijgen.33

Daarna ging het weer even een poos goed, doch in 1718, dus
slechts drie jaren later, dreigde er opnieuw een ernstige stagnatie. In de
vergaderingen van de magistraat werd door de commissarissen van het
tuchthuis, - een uit het regentencollege en de openbare bestuursinstanties
van stad en Baronie gekozen dagelijks bestuur, belast met de controle en
supervisie -, meegedeeld "dat voor de tugtelingen bijna geen werck meer
was ende dat sij bevreest waren, dat het werck int cort voort geheel
wel mogte stil staan". Bieke(n)s wilde geen opdrachten meer laten uit
voeren, weigerde voor het vervolg zelfs alle medewerking, zodat boven-
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bedoelde commissarissen met de voltallige magistraat in vergadering bij
eenkwamen ten einde middelen te beramen opdat "de tuchtelingen door
twercken haren kost sottden kttnnen blijven gewinnen".34 Niet alleen het
welzijn der gedetineerden stond daarbij op het spel, ook het bewaren
van het financieel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van het huis.

In deze tijd schijnt Bieke(n)s te zijn overleden, althans zijn weduwe
gaf kort daarna, in maart 1718, aan de magistraat te kennen, dat zij
het door haar overleden man met de autoriteiten gesloten "contract vant
tughthuijs" wenste geannuleerd te zien, daarbij ter afdoening een me
morie voegende. Wat dit contract precies behelsde, bleef mij helaas
onbekend, want het schijnt noch in originali noch in afschrift bewaard
te zijn. In elk geval werd aan de boekhouder van het gesticht, Reinier
van Ercom, advies gevraagd "op wat maniere de Magistraat sulcx selffs
aan de handt soude connen nemen", terwijl aan het college van regenten
werd verzocht om contact op te nemen met de plattelandsbesturen,
ten einde te onderzoeken of men daar werk zou kunnen aantrekken voor
de gedetineerden.35

Intussen slaagde men er in om in Cornelis Couwenbergh een op
volger te vinden van de overleden Johan Bieke(n)s. Ook hij was hande
laar in wollen stoffen en liet garen spinnen in het tuchthuis. Doch
het duurde niet lang, of er waren dezelfde klachten: Couwenbergh
zorgde wel voor werk doch niet voor contanten. In februari 1720 had
hij bij de boekhouder van het tuchthuis, Reinier van Ercom, al een schuld
van ruim 530 gulden staan. De boekhouder werd wel gemachtigd om
Couwenbergh te manen onder bedreiging van bij wanbetaling maat
regelen te treffen, doch deze had zijn argumenten gereed. Hij was bo
vendien weesmeester en tienraadsman en had dus een zeker gezag en
aandeel in het stadsbestuur. Als oorzaak van de stagnatie in de afdoe
ning van zaken voerde Couwenbergh aan, dat hij al enige tijd onvol
doende afzet had van wollen garens, in verband waarmee hij met voor
stel kwam om de uitvoering van het contract met het tuchthuis op te
schorten. Hij wilde dan zijn voorraden afgewerkte wol aldaar voorlopig
opslaan, zodat er geen nieuwe wol meer werd gesponnen, totdat hij met
de boekhouder en de binnenvader van het gesticht "over alles finalijk
sal hebben geliquideert, sullende als dan na aftrek vant gene aen hem
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moet competeren, het restant betalen", terwijl het gesponnen garen,
dat nog in het tuchthuis aanwezig was, "voor sijne reeckeninge mogte
verkogt worden". Voorlopig werd dit verzoek door de magistraat inge
willigd en aan de boekhouder en binnenvader werden orders in die zin
gegeven, om "tot de versogte liquidatie ten spoedigste te treden",3G

HET STELSEL VAN AANBESTEDING

Onder deze omstandigheden kwamen de autoriteiten er echter des
te eerder toe om zich de zware last van de geregelde werkverschaffing
aan de gedetineerden hoe eerder hoe liever van de hals te schuiven en
over te gaan tot een vorm van aanbesteding, om het onderhoud van en
werk voor de tuchtelingen tegen een vast bedrag op te dragen aan de
binnenvader, zoals dat destijds in de meeste plaatselijke strafgestichten
hier te lande geschiedde. Daarover was voor het Bredase tuchthuis reeds
een rapport gevraagd van de heren stadhouder Croizé en Van Vechelen,
die zich daarover in maart 1720 hadden verstaan met de binnenvader
Zacharias van Eck. Deze had "seker concept van bestedinge" opgesteld,
dat echter niet bewaard gebleven is en waarvan derhalve evenmin hoofd
zaken of bijzonderheden bekend zijn,37 Doch aangezien de opvolgende
bestedingscontracten als twee druppels water op elkaar geleken en de
tekst van dat van het jaar 1734 wel volledig bewaard gebleven is, kun
nen daaruit de voornaamste bijzonderheden worden meegedeeld, om zich
voldoende op de hoogte te stellen van de verdere regeling inzake de
aan de gedetineerden verstrekte arbeid en hun beloning daarvoor.

Dat men reeds in 1720 met dit stelsel van aanbesteding is begonnen,
blijkt ten overvloede uit de resolutie van de magistraat om het door
Zacharias van Eck gemaakte concept goed te keuren "ende tselve van
stadtwege te approberen ende opgemelde heren (Croizé en Van Veche
len als commissarissen van het tuchthuis) te authoriseren het voor
schreven contract van bestedinge met opgemelde binnenvader in te
gaan ende te sluiten", Van 1720 af tot diep in de 19de eeuw is dit stelsel
van aanbesteding in het Bredase strafgesticht toegepast.

Met Couwenbergh werden toen tevens alle zakelijke relaties in deze
verbroken, waaronder ook viel het intrekken van de aan hem door de
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stad verstrekte credietbrief, welke hij in 1718 had gekregen om aan
wol te komen. Deze wol werd blijkbaar niet uit de Baronie of Brabant
zelf doch uit Amsterdam aangevoerd. In genoemd jaar, op 19 mei, was
namelijk door de voorzittende magistraat onder de aandacht gebracht "de
schaarsheyt van wolle om de Tughtelingen aan het werk te houden,
waarop gedelibereerd sijnde, is goedgevonden den griffier te ordonneren
een brieff aan een Coopman N.N. tot Amsterdam te schrijven wegens
het leveren van de wolle volgens propositie van de heer Thien raadsman
Couwenbergh aenden Weled. Heer Praesident, een credietbrief voor
Couwenbergh om over de leverantie van wolle te handelen, en alles te
sullen approberen".38

Een paar maanden later had hij een nog verder strekkende bevoegd
heid gekregen, een SOOrt van monopolie voor de verkoop van wollen
stoffen aan de plaatselijke gestichten van weldadigheid en de armen
zorg, om hem gelegenheid en garantie te geven, de werkverschaffing aan
de gedetineerden van het mchthuis te financieren en te bestendigen.
Daarvoor hadden vooral gezorgd Mr. Johan Gerardt van Goor, presi
dent, en schepen Dr. Lambert Bernard Noortbergen in hun kwaliteit
van commissarissen en regenten van het mchthuis, die zich vooraf hadden
verzekerd van de goedkeuring der regenten van het huis, voorzover dezen
namens de Baronie een stem in het kapittel hadden. Het toen met Cou
wenbergh gesloten accoord - in dit stuk verver en koopman in lakens
genoemd -, geeft duidelijk aan, hoe beperkt destijds de afzetmogelijk
heden, inzonderheid in Breda en omgeving, voor het tuchthuis eigenlijk
waren en hoe de plaatselijke instellingen en gestichten van weldadigheid
economisch en financieel op elkaar waren aangewezen en ingesteld.
Daarom volgt hier aan de hand van het oorspronkelijke accoord de feite
lijke inhoud van bedoeld monopolie, n.l. dat aan Couwenbergh werd
toegestaan en geaccordeerd, "gelijk als hem wordt toegestaan ende ge
accordeerd mits desen om op den selffden voet als aanden Coopman
Johan Biekes opden 8 April 1709 is geaccordeerd geweest privative
ende alleen, met seclusie van anderen, te mogen leveren aan het Wees-,
Armkinderhuijs, met de aalmoesenie ende aancleven van dien, lakens,
baijen, friessen, carsaijen, pletschen, saijen 39 ende alderhande soort van
wollen ofte lakenen, eeniger maten desselfs Coophandel tegenwoordig

124

Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958)



concernerende ofte rakende, die binnen dese stadt soude mogen worden
gekogt, tot een soo weynige ende civilen prijs nogtans als een ander
Coopman alhier in tijden die voors. Coopmanschappen ende waren soude
konnen ofte willen leveren van gelijcken goeden alloije, stoffe ende
waardije, sullende alsoo de regenten van voorgenoemde huijse indertijt
hun na dese resolutie moeten reguleren""·

Toen echter ook deze garanties hadden gefaald, werd Couwenbergh
voorgoed uitgeschakeld en zou het voortaan met de binnenvader als
werkverschaffer zowel als leverancier van alle voor het levensonderhoud
en lichamelijk welzijn van de gedetineerden benodigde, worden gepro
beerd. En dit werd voortaan hèt stelsel, dat navolging en voortzetting
vond, in en buiten de Bredase gevangenis.

Bedoeld contract van 1734 nU,41 dat als model kan gelden van alle
in dit kader gesloten overeenkomsten, werd namens magistraat en sche
penbank getekend door Huijbert Jan Ooms en Mr. Willem Slavius,
schepenen, Mr. Thomas Ernst van Goor en Anthonij Geurts, commis
sarissen van het tuchthuis, alle vier vanwege de stad Breda; de heren
Cornelis Cornkooper, heer van den Houte en Robertus Lemkens, mede
commissarissen en regenten van het tuchthuis vanwege de Baronie, ter
eender zijde, en Jan van Reijn, nu niet meer binnenvader doch directeur
genoemd, ter andere zijde. Beide partijen kwamen contractueel overeen,
dat Jan van Reijn (ook gespeld Rijn en Rein) zich zou belasten met de
volledige zorg voor de "tugtelingen, inden tugthuijse alhier geconfineert,
ofte nog te confineren", op de volgende voorwaarden.

Voor zijn rekening zou hij moeten zorgen voor het onderhoud, de
kleding, ligging en dekking, vuur en licht van alle personen, die in dit
huis woonden, dus gedetineerden zowel als personeel, zulks overeen
komstig het reglement, dat ik reeds in mijn vorig artikel heb meege
deeld. Onder het personeel werden hier alleen verstaan de interne
knechten of bewaarders en een "meyt", dienstbode zowel als bewaarster
van de vrouwelijke tuchtelingen. Een gestichtsuniform bestond destijds
nog niet, want art. 3 schreef voor, dat de directeur de "kleedeten van
de tugtelingen (moest) onderhouden, reijnigen en in plaetse van de
versletene nieuwe leveren, so van linden als wollen alsmede van bedden
off bultsacken en deekens, mitsgaders wat daaraan eenigsints toehoort".
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Een hem aangeboden inventaris van het huismeubilair bevatte een nauw
keurige opgave van de goederen, die de aannemer in bruikleen kreeg en
die hij bij beëindiging van zijn dienstverband in dezelfde staat weer
moest opleveren aan zijn opvolgers, alsof in een gesticht als dit geen
slijtage was te verwachten! Vaak nog erger: moedwillige vernieling e.d.!

Een der belangrijkste punten van het accoord was het vijfde, namelijk
dat hij had te zorgen, dat de gedetineerden steeds voldoende wol in hun
werkvertrekken hadden om te kunnen spinnen, met het gereedschap,
daartoe nodig. Alle gezonde gedetineerden, daartoe in staat, moesten
zonder pardon werken. En dit was vooral van belang voor de aannemer,
die recht had op het arbeidsloon, dat de tuchtelingen met spinnen of
andere arbeid in het huis verdienden, onder aftrek van de door hen ge
noten premies. Er waren onder hen echter ook enkele ziekelijke, inva
lide, geestelijk gestoorde en door andere oorzaken arbeidsongeschikte
lieden of "die met consent van heeren regenten op een van de boven
kamertjes gezet worden sonder te werken off die niet gecondemneert
zijn om te werken" (art. 6) en die dus niets "inbrachten". De doctor
medicinae of (en) de chirurgijn van het huis moest(en) betreffende de
genen, die "ten eenemael onbequaam en impotent zijn of wierden om te
werken", een attestatie afgegeven aan de regenten met afschrift aan de
directeur, "als wanneer aan hem ordonnantie tot betaling sal worden
gegeven". Want de directeur genoot voor hun onderhoud en verzorging
een vergoeding van 75 gld. per persoon en per jaar.

Werden er na hun opname in het gesticht tuchtelingen ziek, dan
kwamen hun onderhoud en verpleging gedurende ten hoogste zes weken
ten laste van de directeur; daarna voor rekening van hun familie of
van de aalmoezeniers, eventueel kerkelijke armbesturen.

Ook werden er in het contract vaste regels gesteld welke personen
de directeur van het tuchthuis in zijn gesticht móest opnemen:
Ie die, bij sententie van president en schepenen van Breda, Oosterhout,

Roosendaal "mitsgaders Weernhollt onder Sundert" tot tuchthuis
straf waren veroordeeld;

2e om dezelfde redenen, dus ingevolge vonnis, die, welke daarin wer
den geplaatst door de schepenen van de andere Baroniedorpen;

3e zij, die "politiquelijk daarinne veroordeelt worden, ten waare nog-
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tans om merkelijke redenen, welke de tijdelijke heeren commis
sarissen (van het tuchthuis) daar toe contrarie mogten moveeren, in
wekken gevalle de voorn. aanneemer voor ieder zoodanig persoon,
oHschoon deselve konden oH moesten wercken, ten sijnen behoeve
jaarlijcx genieten sal een somma van vijftig gulden".
Dit waren de Z.g. "civielrechtelijk" geplaatsten, die thuis of in de

maatschappij ernstige redenen tot misnoegen en aanstoot hadden gege
ven. Uit de inhoud van dit zevende artikel blijkt intussen duidelijk, dat
de directeur over de opname rechtstreeks nog niet zo veel te vertellen
had, daaromtrent hoogstens een adviserende stem kon uitbrengen.

Belangrijk in deze is ook de inhoud van art. 8, dat over de opname
van preventieven handelt, die eigenlijk in de Gevangentoren thuis hoor
den en welker opname in het tuchthuis de regenten dan ook tot het
uiterste wilden beperken: "Niemant zal ook in het voors. tugthuijs
gevankelijk mogen werden gebragt om aldaar provisioneel gehoort oH
geëxamineert te werden als alleen in extra ordinaire voorvallen en dat
ztijtterlijk niet langer als voor twee of! driemaal vier en twintig ztren,
als wanneer aen den directeur daar voor sal gegeven oH goetgedaen
worden twee sts. en een halve per dagh". Dit tarief kwam ook neer op
een vergoeding van ongeveer 50 gld. per jaar, precies uitgerekend
f 45,62 5, een en ander zowel om een humane strafvordering te dienen
als wel om de uitgave van extra onderhoudskosten te voorkomen.

De totale aannemingssom uit te keren aan de directeur-aannemer,
bedroeg toen 670 gld. per jaar, naderhand eerst tot 800 en vervolgens
tot 1000 gld. en meer gestegen en waarvan elk halfjaar de helft prompt
zou worden uitbetaald. Voorts moesten de besteders, i.c. de regenten,
namens stad en Baronie zorgen voor de tijdige en prompte uitbetaling
van de tractementen, toegelegd aan de directeur, zijn knecht(en) en
meid, alsmede voor die van andere door hem aangestelde functionarissen,
als boekhouder, doctor medicinae en chirurgijn, de uitgaven wegens me
dicijnen en verbandmiddelen voor gedetineerden en personeel, voor
arbeidslonen van vaklui, die aan het tuchthuis werkten enz. Het ge
sticht was volgens het in zijn vorig artikel meegedeelde octrooi van 1707
accijnsvrij en ook het personeel behoefde geen belasting te betalen. Ge
detineerden, die slechts voor 8 of hoogstens 14 dagen in het gesticht
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verbleven, leverden de directeur een vergoeding van 21/2 stuiver per
persoon en per dag op. Moeilijkheden in de omgang met of wegens wan
gedrag van gedetineerden moest hij dadelijk ter kennis van de regenten
brengen, die dan hun maatregelen zouden nemen. Slechts in dringende
gevallen mocht hij zelf disciplinair straffen en moest ook dan daarvan
onmiddellijk mededeling doen aan het college van regenten, eventueel
aan de commissarissen. In alles bleef de directeur onderworpen aan het
oordeel van dit college, ook bij dispuut, geschil, verschil van inzicht en
oordeel met betrekking tot genomen of te nemen maatregelen. De be
slissing van de regenten betekende voor hem dus het laatste woord.
Waren er onder en over de gedetineerden klachten, dan moest hij die
nauwkeurig onderzoeken, de schuldigen voor straf voordragen, herhaling
voorkomen en vooral zorgen voor voldoende en geregelde arbeid. Bleef
hij op enig punt in gebreke, dan konden regenten hem afzetten, het
beheer overnemen of in zijn plaats een andere contractant aanstellen,
die meer geschikt zou blijken.

Of de in 19 artikelen vervatte last Jan van Reijn weldra te zwaar
viel of dat hij zelf ongeschikt bleek voor de directeursfunctie in het
Bredase tuchthuis, feit is in elk geval, dat reeds op 2 januari 1734 een
nieuw contract met Leonard Lorangh als tuchthuisdirecteur werd ge
sloten, ofschoon dat met Jan van Reijn normaal eerst met 31 maart 1740
zou vervallen zijn.

KLACHTEN VAN DE GEDETINEERDEN EN
INSPECTIE VAN PERSONEEL

De gedetineerden waren er overigens gauw bij klachten over het
personeel, de binnenvader-directeur incluis, bij het college van regenten
in te dienen. Reeds m.b.t. het jaar 1714, toen het tuchthuis nog slechts
enkele jaren in gebruik was, merkt men daar iets van in de archieven. Op
26 maart van dat jaar deelden burgemeester en raadsleden, tevens re
genten van het tuchthuis, aan de andere leden van de magistraat mee,
dat hun door de tuchtelingen een lijst met zulke klachten was aange
boden, o.m. "dat den Vaeder haer niet tracteerd als volgens resolutie aen
haer gegeven is, m.a.w. dat zij dus aan kost en drank niet datgene ktegen,
wat voorkwam op de in mijn eerste artikel reeds meegedeelde schaftlijst.
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De regenten kregen toen opdracht om na informatie daarover rapport
uit te brengen.42

Of de toen genomen maatregelen voldoende effect hebben gesor
teerd, blijkt niet, wel dat acht jaren later, mogelijk wel in verband met
het toen pas ingevoerde stelsel van aanbesteding, er weer allerlei klach
ten door de gedetineerden werden geuit en dat zij ook toen meenden niet
aan hun trekken te komen. Het eten was niet goed en de porties waren
te klein, de behandeling door de binnenvader en -moeder en hun per
soneel voldeed niet aan hun eisen en er deugde nog veel meer niet. Om
al deze redenen tot misnoegen, ontevredenheid en slechte stemming onder
de gedetineerden weg te nemen, waarover de commissarissen van het
tuchthuis weer eens rapport uitbrachten in de magistraatsvergadering
van 7 december 1722, werd goedgevonden en besloten om deze heren
te verzoeken "om voor sooveel het de stadt Breda raeckt, een bequaem
persoon te willen aenstellen om driemael daeghs te gaen sien of de vader
van 't tughthuys de respective Tughtelingen te eeten en te drincken geeft,
conform het reglement daer van gemaeckt,43 om alsdan over de voorval
lende saeken en verschillen in 't tughthuys, daer uyt resulterende, beter
te connen delibereren na behoiren".44 Een inspecteur in de gevangenis,
- men kan hem toch moeilijk vergelijken met de sociaal ambtenaar van
thans -, was destijds zeker wel een novum, zodat we zijns gelijke zó
vroeg in zttSterinstetlingen elders dan ook niet zijn tegengekomen.

ANDERE NIEUWIGHEDEN INZAKE STRAFRECHTS
EN STRAFVORDERINGSPROCEDURES

Iets nieuws was verder, dat reeds toen voor confrontatie met verdach
ten en gemigen gedetineerden uit het Bredase mchthuis naar elders op
transport werden gesteld en dat aldaar ook plaatsing mogelijk was van
wege de Raad van Brabant, die we rechtshistorisch niet in de eerste plaats
kennen als rechtsprekend college met betrekking tot het Bredase tucht
huis. Van de zich daarvoor aandienende gevallen slechts één sprekend
voorbeeld.

In de vergadering van de magistraat, gehouden op 6 maart 1741
bracht stadhouder Damisse onder de aandacht van het college een brief,
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die hij had ontvangen van de fiscaal- en procureur-generaal van Brabant,
toen Mr. Willem van Erpecum. Daarin was een verzoek vervat om Pe
tronella Peters, bij sententie van de Raad van Brabant veroordeeld tot
een conf~nement in een tucht- of spinhuis, in dat van Breda op te nemen,
hetgeen echter niet zou kunnen geschieden zonder machtiging van de
magistraat aldaar. Dit vooral, nu zij bleek niet afkomstig te zijn uit
Breda of de Baronie of aldaar woonachtig was geweest. Er werd dus lang
en breed over gedelibereerd, want voor opname van zulke personen
gold een borgstelling voor het geval, dat zij niet meer in staat zouden
zijn door arbeid in het tuchthuis zelf in hun onderhoud te voorzien. Stad
houder Damisse werd dan ook verzocht de fiscaal te antwoorden "dat
voor de admissie van soodanige vreemde gedetineerde(n) een behoorlijk
accoord onder cautie met de Heeren Regenten van gemelden huijse
diende te werden gemaakt en dat in soodanige gevallen haar Ed. wel
agtbaren de versogte admissie zouden konnen toestaan". Een tweede
brief van Mr. van Erpecum volgde nu, ditmaal bestemd voor de regenten
van Goor en Verbrugge, wie verzocht werd "na examinatie en confe
rentie met de heren van 't Landt (Baronie) rapport te doen". Dit luidde
gunstig en zo kwam ten langen leste Petronella Peters in het Bredase
tuchthuis terecht.45

Daarentegen ging Elisabeth Renders tezelfdertijd er voor een poosje
uit, om een gratis reisje naar Den Bosch te maken, zulks op verzoek van
hoofdschout en schepenen van Brabants hertogsstad. Hun verzoek daartoe,
gedateerd 15 maart 1741, "houdende in substantie het verzoek ten eijnde
zekere Elizabeth Renders, alhier (Breda) inden Tughthuijse geconfineert,
ten fine van confrontatie met eenige gevangens aldaar (Den Bosch)
mogte worden getransporteert na 's Bosch". Ook dit verzoek werd door
de Bredase magistraten in welwillende overweging genomen onder be
ding, "dat voor de bewaring en weder terugbrenging van de gemelde
Elizabeth Renders de noodige sorge gedragen worden, zullende hiervan
wijders bij rescriptie aan die van 's-Hertogenbosch kennisse worden
gegeven". Dit bewijs van welwillende medewerking en goede verstand
houding werd door de Bossche heren ten zeerste gewaardeerd. Want toen
stadhouder Öamisse een week later aldaar was, werd hem door de com
missarissen uit de magistraat voor hun collega's in Breda dank en hulde
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gebracht "met verdere verzekering van het zelve te allen tijde te zullen
verschuldigen.46

PERSONEELSPERIKELEN

Het personeelsvraagstuk in de gevangenis stelde ook destijds de ge
stichtsbesturen voor schier onoplosbare problemen, dit zowel bij ge
brek aan voldoende als aan geschikte werkkrachten. Dat kwam het dui
delijkst aan het licht, als er weer eens een poging tot uitbraak of wel
een geslaagde ontvluchting had plaats gevonden. Niet zelden bleek de
diepere oorzaak daarvan te liggen bij de slechte behandeling van de ge
detineerden door het personeel, een ontactisch optreden, gebrek aan me
deleven en aan samenwerking. En het werd ook wel eens in de hand
gewerkt, doordat dit personeel zelf de hand had in dergelijke pogingen,
of wel niets deed om uitbraak te voorkomen! Er was dus dan niet vol
doende vertrouwen in de dagelijkse leiding van en omgang met de gede
tineerden, of dezen presten door een gezamenlijk optreden en conspiratie
de knecht(en), later bewaarder(s) genoemd, tot een laakbare stilzwij
gendheid, opdat zij dan niet de moed zouden hebben op het juiste
moment in te grijpen.

Ook in het Bredase tuchthuis hebben zich gedurende de 18de eeuw
dergelijke gevallen voorgedaan. Eén daarvan willen we hier als een voor
beeld uit vele in het kort beschrijven om de lezer een blik te doen slaan op
de moeilijke en soms niet ongevaarlijke taak van het tuchthuispersoneel
dier dagen en wat zij af en toe hadden te verduren van de uit het lood
geslagen en tot samenzwering verbonden kwade en negatieve elementen
onder de gedetineerden. Het relaas daarvan is getrokken uit een tweetal
vonnissen, waarin tevens de bekentenissen zijn opgenomen van de voor
naamste in deze zaak betrokken delinquenten, resp. Leendert Verhaert
en Joost Anthony Pieters. De stukken zelf behoren tot de collectie Pels,
berustende in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.

UITBRAAKPOGINGEN EN "GEVANGENISBRAKE"

Leendert, die wegens een reeks van diefstallen, inbraken en andere
geweldplegingen op 6 februari 1714 was veroordeeld tot openbare en
strenge geseling en brandmerking op het schavot vóór het Bredase stad-
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huis en vervolgens tot insluiting in het tuchthuis aan de Halstraat voor
de duur van vijftien jaren, bekende buiten pijn en banden, dat hij het
volgende gezien en gehoord had en daaraan ook persoonlijk medeplichtig
was geweest. Op zaterdag 2 februari 1715 in de namiddag was de knecht
of bewaarder Willem van den Doele de gang van het huis komen op
lopen, had zich in de nabijheid van de mannelijke tuchtelingen neerge
zet en met opzet of per abuis zijn blikken tabaksdoos op de bank of het
schot laten staan.

Een der gedetineerden, Ferdinand de Visscher, had er zich ongemerkt
meester van gemaakt, niet zozeer om de inhoud te stelen, - op tabak waren
de heren anders wel gesteld! -, doch meer om gebruik te maken van
het blik van de doos. Daarvan werden namelijk in het weekend door de
handige rakkers "eenige instrumentjes gemaeckt van uyt te breecken".
Aan dit plan zou uitvoering worden gegeven op maandag 4 februari
daaraanvolgende. Ferdinand ruide zijn lot- en kamergenoten op om te
eclipseren en allen stemden daarin toe. Met de "instrumentjes"werd in
de middaguren een "pilaer" doorgezaagd, vermoedelijk een houten deur
stijl. Toen de knecht tussen zes en zeven uur in de avond opnieuw in de
gang kwam, merkte hij geen onraad en ging rustig in de buurt van de
mannen zitten praten "onder het roocken van een pijp toeback". Dezen
hielden hem een poos aan de praat, totdat een van de gedetineerden in
het aangrenzende werkhok tersluiks een hoeveelheid garen van de bank
liet vallen. Aan de knecht werd verzocht dit even op te rapen en aan te
reiken, die zonder argwaan aan dit verzoek voldeed. Dat was het juiste
moment, waarop de samenzweerders hadden gewacht. Want terwijl
Willem van den Doele zich bukte, kropen achtereenvolgens bovenge
noemde Ferdinand, Matthijs Sedelmeyer, Adriaen Koppens en Jan
Willem Aartsen door het gat, dat zij met de zaagjes gemaakt hadden en
wierpen zich op de knecht, bonden hem handen en voeten en legden hem
vrij onzacht op een bultzak met een prop in de mond in hun hok.

Binnenvader Jacob van Bors- of Barnswijckerhoorn deed altijd om
precies half acht de ronde en ook op die bewuste maandagavond deed hij
dat. De deur naar ouder gewoonte willende openen, zoals Leendert in zijn
bekentenis zei, en waarachter de schelmen post hadden gevat, liep ook
de binnenvader in een hinderlaag. Want Ferdinand, Matthijs, Jan
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Willem en Adriaan wierpen zich ook op hem, zodra de deur open war;,
vloerden de zeer geschrokken en daardoor geheel overstuur geraakte man
en knevelden hem evenals de knecht. Nu was de baan vrij en "smalle
Jan" met de andere, niet bij name genoemde gedetineerden kwamen uit
hun schuilhoeken te voorschijn om zich meester te maken van de sleutels,
die de binnenvader nog bij zich had. Wie nog vastzaten, werden uit hun
"hoeken" losgelaten en voegden zich bij de ergste belhamels. Op het la
waai van deze herrie kwamen ook de binnenmoeder, de meid, nog een
persoon en een kind, vermoedelijk tot het gezin van de binnenvader be
horende, toesnellen, doch het hele personeel werd in allerijl de kelder
ingedreven en daar achter slot en grendel gezet. Echrer slechts voor een
half uur, want in die tussentijd schijnt er overleg te zijn gepleegd, hoe
nu verder gehandeld moest worden. Een ontsnapping of vlucht door de
Ginnekense poort, waar men vanuit de Halstraat het dichtst bij was om
de stad te kunnen verlaten, werd blijkbaar te gevaarlijk geacht, althans
minder raadzaam bevonden, misschien uit vrees voor de militaire wacht
aan de Oude Vest en bij de Gevangenroren. Bovendien zou het opvallen
met zovelen tegelijk de plaat te poetsen. Het was februari en 's avonds
niet meer zo héél vroeg donker en mogelijk werd ook buiten het ge
bouw onraad vermoed. In elk geval werd het overrompelde personeel
weer uit de kelder gehaald en nu in de keuken opgesloten, om zich daar
bij het vuur te warmen en wat van de schrik te bekomen. Het lijkt er
ook wel een weinig op, dat een deel der muiters bang geworden was of
bedacht heeft wat deze escapade, althans de poging daartoe wel voor ge
volgen zou kunnen hebben, of dat medelijden met het lot van het opge
sloten personeel hen besluiteloos heeft gemaakt. Toch gingen Leendert
en Adriaen Willem Coppens nog naar boven, om Leenderts zuster, die
daar ook gevangen zat, te bevrijden, doch zij bevonden, "dat het vrouw
volck toen reets al door de anderen in het andere hoek overgebragr
waeren". De vrouwelijke gedetineerden waren dus ditmaal niet in het
complot betrokken.

Hier eindigt de verklaring van Leendert wat abrupt, als zouden de
gedetineerden toen al van hun poging tot ontsnapping hebben afgezien,
wat door een tweede getuige, waarover hieronder meer, echter wordt ge
logenstraft, althans niet bevestigd. Maar Leendert zal misschien niet
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langer meegedaan hebben, want hij had verder geen nieuws meer. Sche
penen, die hem dit verhoor hadden afgenomen, achtten zijn aandeel in
de affaire evenwel nog wel zó strafbaar, dat hij werd veroordeeld "om
met roeden om den hals opt schavot (vóór het stadhuis) ten thoon te
staen" bij wijze van toepassing ener symbolische straf in die zin, dat hij
eigenlijk wel verdiend had met die roeden te worden gegeseld. Boven
dien werd zijn tuchthuisstraf van vijftien jaren nog met twee jaren ver
meerderd, een en ander geprononceerd ten vierschare in het stadhuis op
9 augustus 1715.

Volgens de tweede bekentenis, afgelegd door Joost Anthony Pieters,
die een straf in het tuchthuis uitzat van tien jaar, hem opgelegd bij vonnis
van de schepenbank d.d. 2 augustus 1704, dus een der eerste tuchtelingen,
die hier zijn entree maakte, was het plan echter beter voorbreid. Zo er
kende deze man, dat hij "tsedert met meer andere van sijne mede gevan
genen en geconfineerden inden spinhuijse alhier tot meermaelen be
raetslaegt en complatterijen gemaeckt heefft, om haere gevangenisse te
forceren ende pylaeren van dien in stttcken te saegen, dat sij lieden
daer over een grooten raet en regtbanck hadden geformeert, waer in den
eenen voor stadthouder, de andere voor praesident, de derde voor burge
meester ende de andere voor schepenen hebben gespeelt". Dit wijst op
voldoende voorbereiding van de plannen.

En tevens op een volslagen comedie, waarin de rollen door de "vaste"
spelers moeten zijn "ingestudeerd", zonder dat het personeel van een en
ander iets zou bemerkt hebben, hetgeen overigens wel begrijpelijk en
nog zo onverklaarbaar niet is, als men slechts bedenkt, dat er heel weinig
contact in positieve zin was tussen personeel en gedetineerden in onze
18de eeuwse gevangenissen. JOOSt noemde ook degenen onder de tuch
telingen, die inderdaad zulk een "vaste" rol hadden: Anthony was "burge
meester", Willem Rabatsky "stadthouder" enz., en zij konden dus worden
beschouwd als de initiatiefnemers in het complot en de gangmakers van
de bende. Hij wist ook te vertellen, - en hierin stemt zijn verklaring vol
komen met die van Leendert overeen -, dat de zaagjes voor het vernielen
van de "pylaaren van het groote hok of werkhuys", gemaakt waren uit
de blikken tabaksdoos van Willem, de knecht of bewaarder van het
tuchthuis, dat eerst deze en daarna de gezinsleden van de binnenvader
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"tegen den grond gesmeten" en vervolgens in de kelder en de keuken op
gesloten waren en dat de binnenvader de sleutels van alle vertrekken af·
genomen waren.

Nieuw daarentegen was de bekentenis van Joost, dat het voornemen
van de gedetineerden des avonds was veranderd en dat sommigen het
plan hadden gemaakt om de volgende morgen "bij 't slaen van de re
veille" in vier groepen te trachten weg te komen. Joost stelde met
enkele anderen echter voor om te ontsnappen via de Waterpoort, "al
waer sij geïnformeert waren, dat de manschap (bezetting) swack was ende
bij tegenweer van die waght deselve aen te doen, te overrompelen, vast
te binden ende op oH onder de Britse (slaapstede) te laten leggen".
Mattheuws of Matthijs Sedelmeijer had bij die gelegenheid gezegd, dat
hij twee mannetjes voor zijn rekening nam en Daniël Roet was ook
goed voor zijn partij. Willem Rabatsky stelde voor om een stok uit het
wiel te nemen "omme daer mede het slot van de poorte aH te wringen".
Ook waren vooraf enige touwen gemaakt van snaren, om daarmede het
personeel vast te binden, een bewijs, dat de heren zich voldoende gepre
pareerd hadden.

Aangezien het aandeel van Joost belangrijk groter was dan dat van
Leendert, kreeg eerstgenoemde behalve strenge geseling nog zes jaar
tuchthuisstraf boven zijn lopend vonnis.

Uit de bekentenis van Jacob Verney, ook behorende tot het complot,
kwamen geen nieuwe feiten aan het licht, doch Jacobus Koolput bekende,
dat hij allang tevoren met medegevangenen complotten had gesmeed om
uit te breken en daartoe van juni 1714 af gezaagd had in de pilaren van
het hok, waarin zij opgesloten zaten, alsmede dat hij een gat in de zolder
had gemaakt, alle pogingen om weg te komen en wederom niet door het
personeel opgemerkt, een bewijs van gebrek aan controle en geringe
waakzaamheid van die kant. Dat er in letterlijke zin ook nog met vuur
was gespeeld, blijkt uit het slot van Koolputs verklaring: "dat hij, gedeti
neerde en Willem Rabatsky doovekoole onder haar Bedstede hebben ver
borgen gehad ende wel van voornemens te zijn geweest, omme daarmede
de pylaren van haar hok door te branden en aldus soeken te eschapperen
en dat zij ook reets een gat in de salder daar mede hebben gebrand ge
had". Hij kreeg dan ook een tweede vonnis, gelijk aan dat van Joost, en
Jacob Verney kreeg een dito als Leendert."
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Uit deze feiten bleek wel een verregaande nalatigheid, onachtzaam
heid en verzuim in de dienst, vooral zoals die door de knecht Willem van
den Doele werd waargenomen. Deze had daardoor zelfs de schijn van
medeplichtigheid op zich geladen, zoals het trouwens werd voorgesteld
in de vergadernig van de magistraat van 7 febmari 1715. "Alsoo Willem
van den Doelen, knegt in den Tugthuysen alhier, door informatie aenden
Persoon van Ferdinand de Visser genomen, seer st/speet scheijnd en me
depligtig scheijnd te sijn aant laeste uijtbreken (?) der tuchtelingen,4S soo
is goedgevonden en verstaen aenden Ed. Heer Stadthouder te permitteren
om den voornoemden Willem vanden Doelen bij provisie te apprehen
deren ende op den gevangen Thooren in versekeringe te mogen nemen".
Hoe het met deze tuchthuisknecht afgelopen is en of hij al dan niet is
ontslagen geworden, blijkt wel niet, doch zijn naam kwamen wij nader
hand in de tuchthuisbescheiden niet meer tegen. Geschikt voor zijn ver
antwoordelijke dienst was hij naar de huidige maatstaven in elk geval
allerminst. (wordt vervolgd).

AANTEKENINGEN

1 Opgenomen in Jaarboek "De Oranjeboom", deel X (1957) blz. 148-192.
Inzonderheid de nrs. 40, 41, 56 en 78 van het Gemeente-archief alhier; vgl. Inventaris
Hingman, Registers Notulen van de Magistraar. Ook zijn nog verschillende andere num
mers van het Gemeente-archief en van het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogen
bosch betreffende het onderhavige onderwerp geraadpleegd, doch deze zijn hierna
vermeld of de bewijsplaatsen er van worden onder één hoofd verantwoord.

3 Inv. H. nr. 38, fol. 184.
4 Inv. H. nr. 40, fol. 242.
5 Inv. H. nr. 56, fol. 317.
6 Zo een mchthuisrekening, de elfde over het boekjaar 1726-'27, zonder bijlagen, zelve

een bijlage van de Stadsrekening 1726. Inv. H. nr. 1705.
7 Een ditO rekening 1717-'18, behorende tOt een bundel: Stukken Tuchthuis, gemerkt

234G 4e afd. nr. 4, berustende in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch_
In dje Collectie bevinden zich ook een aantal originele vonnissen, gewezen tegen de
in het Bredase tuchthuis gedetineerden, voornamelijk uit de eerste helft der 18de eeuw,
doktersattesten betreffende delinquenten, die wegens enig lichaamsgebrek of op grond
van invaliditeit, geestesstOornissen enz. niet in staat waren om te werken of die om
redenen moesten worden afgezonderd alsmede enige minder belangrijke bescheiden.

S Zie daarover meer in het algemeen en voor heel ons land alsmede België geldende, mijn
in de loop van dit jaar verschenen boek: Geschiedenis van het Gevangeniswezen hoofd
zakelijk in Nederland, 's-Gravenhage 1958, hfst. V en VI.

9 Rekening Tuchthuis van dat jaar als bijlage van de Stadsrekening 1726/27 (zie onder
nOOt 6 hiervóór).

10 Inv. H. nr. 38, fol. 73.
11 Vgl. de volksuitdrukking: "creperen van de honger"_
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12 Een enkele maal werd deze term voor tuchthuis gebruikt, overigens uitsluitend straf
gesticht voor vrouwen. Doch in de gemengde gestichten voor beiderlei kunne werden
dus ook vrouwen gedetineerd en vandaar de combinatie tucht- en spinhuis, meestal alleen
tuchthuis, een enkele maal alleen spinhuis.

13 Inv. H. nr. 38, fol. 91.
14 Inv. H. nr. 38 fol. 73. Zie verder een soortgelijk geval door mij beschreven in "De

Bredasche Courant" van 18 juni 1958.
15 Zie Jaarboek X (1957), blz. 156 vlg.
16 Men zie daarover het interessante boekje in de Patria-serie en verder GroOt Placaet-boeck,

dl. 14, fol. 503-504.
li Inv. H. nr. 4-0, fol. 40.
18 Inv. H. nr. 40, fol. 46.
19 Eigenlijk: opgedolven of opgegraven, hier opgespoord en achterhaald.
20 Bestaande in het openbaren van komplotterie, samenscholing, conspiratie, massale poging

tOt ontvluchting of uitbraak enz., eigenlijk een SOOrt verklikkerij! V\!-,le "verraders" heb
ben dit spelletje naderhand met de dood of verminking door vroegere lotgenoten moeten
bekopen!

21 Inv. H. ur. 38, foL 116, 206.
22 Inv. H. or. 40, fol. 207.
23 Inv. H. nr. 41, fol. 155.
24 Collectie Pels, Rijksarchief, 's-HertOgenbosch, nr. 227g.
25 Ibidem en Inv. H. nr. 41, fol. 259-260.
26 Inv. H. nr. 40, fol. 235-236.
q- Ibidem.
28 Collectie Pels, op de jaren 1727 en 1728.
29 Deze zijn afgedrukt in Groot Placaatboek, dl. IV, fol. 507-510.
30 Collectie Pels, vonnis d.d. I mei 1714.
31 Opgenomen in de Collectie Pels, op jaar en datum.
32 Vgl. daarover mijn artikelen in ht Economisch-HistOrisch Jaarboek van 1935 en 1958

over de gevangenisarbeid in de Hollandse tuchthuizen en in dat te Arnhem (Inleiding en
Documenten) en in mijn boek: Geschiedenis van het Gevangeniswezen, hoofdzakelijk in
Nederland, 's-Gravenhage, 1958 hfst. IV, V, VII, X.

33 Inv. H. 38, fol. 208.
34 Inv. H. 40, fol. 32.
:J5 Ibidem, fol. 46-47.
36 Ibidem, fol. 240-243.
37 Ibidem, fol. 250.
38 Ibidem, fol. 58.
39 Baai = dikke wollen stOf voor onderkleding; "friessen = Friese baai, een zachter weefsel

in verband met de betere kwaliteit van wol; karsaai = wollen stof voor grof gekeperd
laken, gebruikt voor soldatenrokken; pletschen, nu plets of plaid, grove en meest geruite
wollen stof, nu nog gebruikt voor de wollen rokjes der Bergschotten; saai licht ge
keperde wollen stof (voor gordijnen enz.).

40 Inv. H. 40, fl. 78-79.
41 Inv. H. 967: Verscheidene actens der stadr Breda 2 febr. 1730-21 okt. 1737, fo!. 135-139.
42 Inv. H. 38, fol. 111-112.
43 Afgedrukt in mijn art. Jaarboek X (1957), blz. 184-185.
44 Inv. H. 41, fol. 336.
45 Inv. H. 56, fol. 168, 186.
46 Ibidem, fol. 190, 192.
47 Collectie Pels, R. A. 's-Hertogenbosch, 227g 4e afd. nr. 4.
48 Men leze hier vanzelfsprekend: poging tOt uitbraak.
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