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Een bijdrage tot de geschiedenis van het Gevangeniswezen in

Nederland gedurende de vorige eeuw

door

A. HALLEMA

J. De historische traditie der Bredase gevangenissen.

In de gemeente Breda zijn thans een strafgevangenis. een huis
van bewaring met daarin ondergebracht een rijkswerkinrichting
voor vrouwen, een tuchtschool voor jongens. een arrondissements~

rechtbank en een kantongerecht, aldus een tamelijk uitgebreid ju~

ridisch apparaat voor de bestrijding van misdrijven en overtredingen.
voor de toepassing en handhaving van wet en recht in het algemeen,
alsmede voor de ten uitvoerlegging der door de overheid opgelegde
straffen. Voor een deel zijn deze rechterlijke instanties, straf~ en
bewaringsgestichten reeds in de vorige eeuw alhier gevestigd, toen
Breda nog maar een vestinkje en naderhand een landstadje was.
dat nauwelijks twintig duizend zielen telde.

De historische traditie heeft naast de centrale ligging van
Breda in het westelijk deel van Noord~Brabant meegebracht, dat
genoemde rechtbanken en strafgestichten juist te dezer stede of in
haar omtrek werden gevestigd. Andere oorzaken als de gezonde
ligging door aanwezigheid van zand, heide en bos. geschikte com~

municatie~middelen enz. laten we nu verder maar buiten beschou~

wing. maar op de historische rechten van Breda in dit opzicht zij
hier nog met enkele woorden gewezen, voor dat we ons bepalen
tot ons eigenlijke onderwerp.
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Want in de aanvang van de vorige eeuw was, om met de in~

stituten der rechtspleging te beginnen, het kleine Breda zelfs de
zetel van een Gerechtshof, zij het dan van tijdelijke aard, namelijk
van 1802-1812, eigenlijk de voortzetting van de Raad en Leenhof
van Brabant en Lande van Overmaze, van 1591-1795 gevestigd
te 's~Gravenhage.Tengevolge van de verandering van de politieke
status van het voormalige Generaliteitsland Staats~Brabant, in
1795 Departement Brabant geworden. werd de zetel van dit Hof
aanvankelijk naar 's~Hertogenbosch overgebracht onder de naam
van "Vierschaar van laatste vonnisvelling", als zijnde een recht~

bank voor hoger beroep van de gewone vierscharen, totdat het in
1802 werd verplaatst naar Breda, onder de naam van Departemen~

taal Hof van Justitie.1 )

Daarnaast behield Breda nog zijn eigen vierschaar of schepen~

bank als rechtbank in eerste instantie, zoals er tijdens de Repu~

bliek zestien in de Baronie van Breda zijn geweest. Deze banken
ten plattelande hadden een schout, die echter uitsluitend in civilibus
optrad, terwijl de drossaard van Breda de criminele zaken ver~

volgde veor de schepenbank met uitzondering van de jurisdicties
van Roosendeal en Oosterhout, waar de criminele rechtspleging
wel onder de daar gevestigde schepenbanken ressorteerde. Van
vonnissen in civiele zaken stond beroep open bij de hoofdbank van
Breda en van haar vonnissen was weer reformatie mogelijk bij de
Raad van Brabant, terwijl alleen van de schepenbank van Breda
rechtstreeks reformatie openstond bij die Raad. De Bredase sche~

penbank was samengesteld uit één binnen~burgemeester en acht
schepenen, de hoofdbank uit deze schepenen en twee burgemeesters,
terwijl bij beide banken dezelfde persoon fungeerde als schout en
als drossaard.

Zo waren in grote trekken de samenstelling en competentie van
de rechterlijke macht te Breda bij de aanvang der vorige eeuw, want
in dit korte bestek moeten we ons natuurlijk tot de hoofdzaken be~

palen.
Wat nu de straf~ en bewaringsgestichten naast deze instituten

van rechtspleging betreft. daarvan had de Republiek der Verenig~



de Nederlanden er bij het begin der 19de eeuw een tweetal aan
Breda nagelaten, namelijk de Gevangentoren aan de Oude Vest
en het Tuchthuis op de hoek van de Halstraat en Oude Vest, als
we hier de voormalige militaire gevangenis bij de Antwerpse of
Haagpoort even buiten beschouwing laten. Want deze laatste heeft
van 1684-1825 eigenlijk uitsluitend betekenis gehad voor de hand~

having van orde en tucht, wet en recht onder de garnizoensbevol~

king der vesting Breda. Haar geschiedenis hopen we later in dit
Jaarboek nog wel eens apart te beschrijven, evenals trouwens die
van de beide genoemde strafinstituten voor de burgerlijke bevolking
vóór 1813.

Deze zijn het vooral geweest, waarop voor de bouw en inge~

bruikneming der huidige strafgevangenis en huis van bewaring in
chronologische zin is teruggegrepen en die dus ook in de 19de
eeuw als voorgangers daarvan kunnen worden beschouwd. Zij
hebben dan ook in criminalibus de historische traditie gevormd
voor de moderne typen gevangenissen alhier. En het tuchthuis
bleef in de 19de eeuw nog tot ± 1830 onder die naam in gebruik,
totdat het vóór of in 1832 de naam kreeg van Huis van Arrest en
in 1886 als gevangenis buiten gebruik werd gesteld, om vervolgens
zijn huidige bestemming als wapenmagazijn te krijgen.2 )

In tegenstelling met het in de 18de eeuw gebouwde en dus vrij
jonge tuchthuis was de Gevangentoren heel oud en als type van
toren~ en poortgevangenis VOor Oud~Breda zeer merkwaardig.

Zij was als bouwwerk een der muurtorens uit de fortificatie~

werken, door Jan van Polanen, heer van de Leck en van de stad
Breda, omstreeks het midden der 14de eeuw aangelegd. Deze muur
toren was evenals de Gravensteen van Leiden en Zierikzee en tal
van andere toren~ en poortgevangenissen in de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden 3) reeds in de late Middeleeuwen als ge~

vangenis te Breda ingericht en daarvan werd dan ook een veelvul~

dig gebruik gemaakt, zolang Breda slechts één gevangenis, zowel
voor preventieven als gevonnisten, bezat. 4)

Nadat hierin de jaren 1707-1710 het tuchthuis was gebouwd,
werd de Gevangentoren nog tot 1825 gebruikt voor de bewaring
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van preventieven en de in de stad en Baronie opgepakte bedelaars,
soms zelfs voor de vastzetting van geesteszieken, dus in hoofdzaak
als het huidige huis van bewaring.

In chronologische volgorde krijgen we daarna te doen met het
gedurende de jaren 1707.......... 1710 gebouwde tuchthuis, de strafge~

vangenis voor de stad Breda en de haar omringende Baronie in de
18de eeuw, terwijl hierin bij voldoende ruimte ook nog wel eens
delinquenten uit andere delen van Staats~Brabant en zelfs uit Zee~
land werden opgenomen, hoewel Middelburg reeds in de 17de eeuw
ook zulk een strafgesticht, stads~ en provinciale tuchthuis geheten,
had gekregen. 5) Om die reden had de geschiedenis van het Bredase
tuchthuis een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de rechtsge~

schiedenis van stad en Baronie. ja van geheel Staats~Brabant. indien
ook van deze gevangenis het archief volledig bewaard gebleven was.
Dit nu is allerminst het geval. Slechts enkele fragmenten in de
vorm van een aantal losse vonnissen, financiële bescheiden in de
plattelandsarchieven der Baroniedorpen of ~gemeente staan voor de
18de eeuw nog ter beschikking. Want deze dorpen moesten bij~

dragen tot de oprichtings~ en onderhoudskosten van het tuchthuis
en de op deze wijze bewaard gebleven bescheiden kunnen in geen
enkel opzicht het gemis van het eigenlijke tuchthuisarchid vergoe~

den. Evenmir kunnen dat de desbetreffende magistraatsresoluties
doen met betrekking tot de zaken van het tuchthuis. berustende in
het Bredase gemeente~archief.De notulen van het gestichtsbestuur,
de in~ en uitgaande correspondentie, de inschrijvingsregisters en
alles wat verder tot een gevangenis~archiefbehoort, al deze stukken
zijn voor de 18de eeuw grotendeels spoorloos verdwenen. In dit
opzicht vormt Breda trouwens geen uitzondering in den lande,
erger nog, er is geen enkel gevangenisarchief compleet bewaard
gebleven.

Eerst voor de periode na de Franse tijd, toen het tuchthuis de
naam kreeg van Huis van Arrest, practisch dus vooral dienst doende
als huis van bewaring. zijn we wat beter ingelicht. wat de geschie~

denis van het gevangeniswezen te Breda betreft. Na 1815 zijn de
notulen van het College van Regenten, hun uitgaande correspon~
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dentie met de ingekomen stukken, zij het dan met enkele hiaten
tot het begin van onze eeuw, bewaard gebleven en dat in een vrij
goede staat.6 )

IJ. Gevangenistoestanden bij de aanvang der 19de eeuw.

Het feit, dat in de nu volgende bladzijden eerst een deel van
de geschiedenis der Bredase gevangenissen gedurende de periode
1813,.......1886 wordt behandeld en in volgende jaargangen van dit
jaarboek die van het tuchthuis en de Gevangentoren van Breda,
vraagt enige opheldering ten gerieve van onze lezers. Want deze
begin~ en eindpunten zijn niet zo maar willekeurig gekozen. Evenals
in de jongste lectuur over deze materie, vooral als gevolg van de
vernieuwing en modernisering in de gevangenissen van alle be~

schaafde landen, wordt gewaagd van een geheel nieuw tijdperk in
de geschiedenis van deze overheidszorg, kan dat ook van toepas~

sing worden verklaard op dit dienstvak in het jaar, toen koning
Willem I als souverein vorst de regering over ons land aanvaardde.
Ja, destijds was daarvoor eigenlijk nog veel meer reden dan in de
jaren na de beëindiging van de tweede Wereldoorlog.

Immers tijdens de inlijving van ons land bij Frankrijk waren
de gevangenissen met de gedetineerden schromelijk verwaarloosd,
ondanks de theorie van art. 605 van het Franse Wetboek van
Strafvordering en art. 40 van de Code PénaL destijds ook voor
ons land van toepassing verklaard en tot 1886 als zodanig geble~

ven.7 ) Een der eerste justitiële maatregelen van de nieuwe monarch,
de Souvereine Vorst Willem, spoedig Koning Willem I, behelsde
dan ook een z.g. propositie betreffende de Gevangenissen in zijn
door de Franse bezetters zo zwaar gehavende rijk 8) "omtrent den
tegenwoordige staat der gevangenissen en de voegzaamste midde~

len, om onverwijld de onmenschlievende verwaarloozing te doen
ophouden, welke ten dezen aanzien in de laatste drie jaren plaats
gevonden heeft".9)

Als gevolg daarvan kregen alle plaatselijke gevangenissen
nieuwe reglementen en instructies, volgens welke ze voortaan
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moesten worden beheerd. wat het regime, de behandeling der ge~

vangenen. de gevangenisarbeid, kleding, voeding en dekking van
de gedetineerden betrof. Want voorlopig bleef dit alles nog plaat~

selijk geregeld, totdat in 1821 de eerste, voor het hele land Hel~

dende. dus uniforme regeling voor een groot deel de plaatselijke
reglementering van het gevangeniswezen ophief. De erfenis der
decentralisatie en localisatie, ook van het gevangeniswezen, zoals
we dat uit de periode der Republiek kennen, was ook voor de be~

windsman van Justitie een uiterst bezwarende nalatenschap, welke
ten spoedigste diende te worden geliquideerd, aangezien de be~

langen der gedetineerden hierbij op het spel stonden.
Wij moeten hier volstaan met een enkel citaat uit de desbe~

treffende circulaire van de Minister van Justitie, gericht aan de
colleges van regenten en gedateerd 30 Januari 1816 10), waaruit

de bedoeling van Zijne Excellentte duidelijk spreekt. doch waarin
tev.ens tot uiting komt hoever men ook toen nog was verwijderd
van de zo noodzakelijke eenheid in beheer, régime. behandeling
der gevangenen enz. Er moest nog steeds "een vast en doelmatig
stelsel" voor heel het land ontworpen en ingevoerd worden!

"Nadat de zoo belangrijke als omslagtige administratie der ge~

vangenissen bij mijn Departement was overgebragt 11), heeft de er~

vanng mij al spoedig doen zien, dat te dien opzigte nog geen
bepaald systema was opgenomen. en dat daarin werd 12) gemist
die eenheid en gelijkvormigheid, welke behoudens plaatselijke of

andere bijzondere omstandigheden en de daardoor noodzakelijk
gemaakte wijzigingen uit haren aard zoo zeer geschikt zijn. om den

gang der zaken te vereenvoudigen en de orde en regelmatigheid
van de dienst te bevorderen. Het zoude mij bijzonder aangenaam
zijn, in geval men er toe konde geraken, om eenmaal omtrent deze
materie, een vast en doelmatig stelsel aan te nemen, hetwelk aan

den eenen kant voor den Lande voordeelig ware, en aan den ande~

ren kant zoude kunnen strekken. om het lot der gevangenen zo dra~

gelijk te maken, als zij zulks in hunnen toestand met redelijkheid
kunnen verwachten".
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En bij de behandeling moest verder nog onderscheid worden
gemaakt "tusschen de gevangenen in de Tuchh Werk~ of Verbe~

terhuizen" en die "in de gewone huizen van arrest of justitie, voor
zoverre dezelve nog geene condemnatien hebben ondergaan", dus de
z.g. preventieven of gehechten", voor wie het Bredase tuchthuis
sedert 1825 in hoofdzaak werd bestemd.

Andere kenmerken van het stelsel van vrijheidsstraffen, zoals
het toen werd toegepast, waren de volgende, ook grotendeels te be~

schouwen als een erfenis uit de tijd der Republiek:
1e. de gevangenis bleef nog steeds een werkfabriek, ten einde door
de opbrengst van de gevangenisarbeid economisch zich zelf te be~

druipen en de staat, provincie of stad zo weinig mogelijk financiële
lasten op de hals te schuiven, al werden de gevangenen daardoor
gemaakt tot werkslaven, die met de minst kostende lichamelijke ver~

zorging een maximum van arbeid hadden te verrichten, dus de toe~

passing van het op de spits gedreven economische utiliteitsbeginsel;
2e. in dit systeem kwam van godsdienstige en geestelijke verzor~

ging der gedetineerden buiten de verplichte kerkdiensten weinig
terecht, terwijl ook aan de sociale verzorging, onderwijs en lectuur
of andere recreatieve middelen een zeer geringe zorg werd besteed;
3e. het vooral in de 18de eeuw opgekomen stelsel van aanbeste~

ding der levensmiddelen, geneesmiddelen, kleding en dekking bleef
in de eerste helft der 19de eeuw in de Nederlandse gevangenissen
nog grotendeels gehandhaafd tot schade der gedetineerden;
4e. eerst in 1821 werd door de oudste organisatie van het gevan~

geniswezen, echter niet bij wet doch bij koninklijk besluit een begin
gemaakt met de invoering "van een meer eenparig stelsel voor de
dienst der Gevangenissen, zoowel ten opzichte der verpleging als
van den arbeid der gevangenen", dus nog uitsluitend wat hun ma~

terieel welzijn betrof.
Minister Cornelis Felix van Maanen, die gedurende de rege~

ring van koning Willem I in justitiezaken eerste raadgever van de
vorst was en bleef en van wiens star~conservatief beleid niet te
verwachten was, dat hij een meer humane lijn zou volgen bij de be~

handeling der gedetineerden, bepaalde zich dan ook tot het voor~
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schrift, om de productie der gevangenen zo hoog mogelijk op te
voeren en de verpleegkosten zo laag mogelijk te houden. 13) Het
verschil zou bij wijze van "subsidie...... voor eIken gevangene
jaarlijks van 's Lands wege moeten worden betaald". De term "sub~

sidie" is juist daarom zo karakteristiek, wijl het in de bedoeling van
genoemde bewindsman lag, "om de geheele directie over de inwen~

dige dienst der gevangenissen over te laten aan heeren Regenten
over dezelve". Deze colleges behielden dus als tijdens de Republiek
de vrije hand in het zoeken naar de middelen, waarmee en de wijze
van behandeling, waardoor de economie in de gevangenissen het
meest gebaat zou zijn, onder voorwaarde, dat zij eenmaal per jaar
verantwoording van het gevoerde beheer zouden afleggen ten
overstaan van de daartoe bevoegde autoriteiten, in eerste aanleg
de gouverneur der provincie, waarin het straf~ of bewaringsgesticht
was gevestigd. Over het verbeteringselement in de straf werd niet
gerept, ja men verneemt er in de eerste helft der 19de eeuw zelfs
nog minder van dan in de 17del Als de gevangenen maar veilig
werden bewaard, zo weinig mogelijk aan de overheid kostten en zo
mogelijk nog een netto~provenue aan de staat konden verschaffen,
was het al l~ng goed. Om daaraan mede de hand te houden en de
uitvoering van deze doelstellingen te bevorderen, werd ook aan het
Bredase College van Regenten opgedragen reglementen en instruc~

ties voor de onder zijn beheer staande gevangenissen te ontwerpen,
en deze ter goedkeuring aan de hogere autoriteiten, de minister van
Justitie en de gouverneur der provincie Noord~Brabant,voor te leg~

gen. Zo werden in Maart 1815 de volgende, nog in het archief der
Bredase strafgevangenis bewaard gebleven nieuwe reglementen en
instructies met de handtekeningen van deze autoriteiten bekrach~

tigd:
1. "Reglement van huishoudelijke Directie voor het Tucht~ en
Gevangenhuis te Breda", gearresteerd 11 Maart 1815 en voor ac
coord getekend 28 Maart d.v. door de gouverneur der provincie
Noord~Brabant, Mr. Carel Gerard Hultman.
2. "Reglement van Orde voor het Collegie van Regenten over de
Gevangenissen te Breda", alsvoren.
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Het voormalige tuchthuis op de hoek van de Halstraat en de Oude Vest,

tot 1892 gebruikt als gevangenis

(Zie voor toelichting de ommezijde)



De afbeelding is ontleend aan een kopergravure in /01111 Howard - The

state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations

and an account of some foreign prisons and hospitais.

Fd ed., Warrington '784.

De Engelse tekst op de plattegrond leze men als volgt:

I. Gangen

2. Kleine werkzalen

3. Grote werkzalen

4. Verblijfzalen of woonvertrekken voor de gedetineerden

5. CipIersverblijf of -woning

6. Regentenkamer

7. Keuken

8. Grote binnenplaats

9. Kleine binnenplaats

10. Bakkerij

1 , • Provisiekamer

I 2. Afvoerbuizen.

Een der kleine werkzalen was toen ziekenkamer.



3. "Instructie voor den Conchierge van het Tuchthuis te Breda",
alsvoren.
4. "Instructie voor den Cipier der Gevangenissen te Breda". als~

voren.
5. Staat van de dringende benoodigde Kleedingsstukken, voor de
onderstaande Geconfineerde Mannen en Vrouwen in het Tuchthuis
te Breda, 25 Maart 1816 en goedgekeurd door de minister van Ju
stitie Van Maanen.

lIl. Reglementen en Instructies voor de Bredase gevangenissen.

Een korte samenvatting van deze nog al uitvoerige en omvang
rijke stukken zal doen zien, hoe bij de vestiging van het koninkrijk
der Nederlanden de gevangenissen te Breda waren ingericht, hoe
zij werden bestuurd, hoe de gedetineerden er waren gehuisvest en
werden gevoed, gekleed en behandeld, welke arbeid hun werd op~

gedragen en wat men destijds ook hier met de' toepassing der vrij~

heidsstraffen hoopte te bereiken. Men moet zich bij dit alles even
voorstellen, hoe toen in 't voormalige tuchthuis midden in een stads
wijk de ruimte voor gemiddeld 40--50 personen van beiderlei kunne
evenals die in de nog kleinere Gevangentoren heel wat beperkter
was dan in onze moderne gevangenissen buiten de bebouwde kom,
terwijl de gedetineerden niet cellulair maar in gemeenschap hun
straf ondergingen.

Volgens het onder I hierboven genoemde reglement van de
huishoudelijke dienst en het beleid der directie, beschreven in een
dertigtal artikelen, golden voor de gevangenen de volgende consig
nes: stipte gehoorzaamheid aan de orders der regenten en wat hun
door de "concierge" (directeur) en diens "knechts" (bewaarders)
werd gelast te doen of te laten. Meenden zij reden te hebben zich
hierover te beklagen, dan konden zij zich met hun klachten vervoe
gen bij de commissaris van de week, lid van het regentencollege.
Onderling moesten zij zich onthouden van beledigende en krenken
de woorden, zweren en vloeken, onvoegzame taal te spreken op
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straffe van directe afzondering in het cachot bij het constateren van
een dergelijke overtreding.

Een beetje kaart~ of kansspel werd wel toegelaten, doch niet
om noemenswaardige bedragen. Het is aardig om te lezen hoe die
concessie in art. 6 van het reglement is geformuleerd:

"Het is verboden buiten Zon~ en feestdagen of dagen dat
er niet word gewerkt, met de kaart te speelen; ook zullen
geene hazard spelen als Banken 14) en dergelijke mogen
gespeeld worden en in het algemeen geen hoger spel dan om
een oortje of twee duiten de partij".

Natuurlijk was alle gerucht, lawaai en rumoer in deze gevan~

genis verboden: 's avonds, als het insluiten op de slaapzaal ge~

schiedde, 's morgens bij het ontsluiten, overdag om op stoelen. ban~

ken of bedsteden te klimmen en tegen medegevangenen in andere
vertrekken, veel minder tegen voorbijgangers op straat "of in de na~

bijheid van het tuchthuis gesprekken te voeren". Zo dicht bij het
publiek, mocht toch geen enkel contact daarmee onderhouden wor~

den. Welk een tantaluskwelling voor vele van deze opgesloten
mannen en vrouwen! Schildwachten in de Halstraat en langs de:
Oude Vest. twee man sterk, hadden ten overvloede in last om elke
gedetineerde dat contact onmogelijk te maken. Toch schenen deze
wachten wel eens een oogje dicht te knijpen of in hun wachthuisje
een uiltje te knappen, want anders zou bedoeld voorschrift immers
overbodig en dus niet opgenomen zijn.

Nog veel strenger verboden was natuurlijk het onder zich hou~

den van "instrumenten", waarmee vooral werden bedoeld gereed~

schappen of werktuigen van ijzer, koper, blik of enig ander metaal,
om het uitbreken zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit gerei werd wel
heimelijk ingevoerd bij bezoek, of wel bij binnenkomst door de ge~

detineerde zelf of achtergehouden uit de werkplaats enz. Zelfs de
onschuldige schrijfbehoeften. papier, inkt enz. mochten zij niet zon~

der voorkennis of toestemming van de concierge bij zich hebben
of houden. Wensten ze te schrijven, dan werden deze zaken uit~
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gereikt doch na gebruik weer ingenomen, ook om verkwisting er
van tegen te gaan! Alle gereedschap moest in de werkplaats blijven,
een regel. waarvan ook thans in de gevangenis niet kan worden
afgeweken.

Pogingen tot uitbraak en vooral geweldpleging konden behal~

ve disciplinair ook nog bij rechterlijk vonnis worden gestraft, een
residu van het oude recht, dat het violeren van 's heren sloten tot
een delict apart maakte. 15 ) Vandaar nog in het reglement van het
Bredase tuchthuis in de 19de eeuw de volgende waarschuwing met
bedreiging (art. 29):

"De Gevangenen, welke zich mogten verstouten complotten
te maken om uittebreken of zich tegen den Conchierge of
zijn knechts te verzetten, of die zich aan eenigen opstand of
geweldenarij, het vervaardigen van instrumenten om uit te
breken of het dadelijk plegen van Braak of aan het ont~

vreemden van goederen van hunne mede Gevangenen of an~

deren mogten schuldig maken. zullen boven de hier voor~

genoemde huisselijke straffen 16) aan den gewonen Regter
worden overgegeven om door denselven te worden gevon~

nisd".

Een voorrecht, in de laatste jaren aan de gedetineerden toe:
gekend als gevolg van binnen het raam der vernieuwingsmaatrege~

len verleende gunsten. namelijk het roken op bepaalde uren van de
dag, is nochtans zo nieuw niet als wel wordt verondersteld. Immers
in het Bredase tuchthuis mocht anno 1815 ook reeds door de ge~

detineerden worden gerookt, wel niet de moderne sigaret doch de
ouderwetse pijp "toeback"! Alleen niet in het gemeenschappelijke
slaapsalet, niet zozeer uit hygiënische overwegingen, doch om
brand te voorkomen. Wie onder mijn lezers Van der Aa heeft ge~

lezen, zal zich wel herinneren, dat het tuchthuis waarschijnlijk als
gevolg van deze overtreding van de huiswetten, ook wel als op~

zettelijke brandstichting uitgelegd, in het jaar 1774 in vlammen was
opgegaan en wat erger was, dat als gevolg van die ramp zeven
gedetineerde vrouwen waren omgekomen. Om herhaling van zulk
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een noodlottig ongeval te voorkomen, was in de "huiswetten" art.
12 opgenomen, luidende:

"Zij (d.w.z. de gedetineerden) zullen zich zorgvuldig moe~

ten wagten van met vuur, licht of brandende Tabakspijpen
in de slaapvertrekken te komen; ook word hun ten strengste
verboden daar in vuur te slaan 17) of op eenigerhande wijzen
vuur te maaken, gelijk ook de stroozakken los te maken om
stroo daar uit te haaIen. 18)"

Nu we het toch even over gunsten en voorrechten der gedeti~

neerden in het Bredase tuchthuis hebben, mag wel nog even worden
opgemerkt, dat ze ook hun borreltje mochten vragen, natuur~

lijk bij mate en niet in het onbehoorlijke! Dit staat niet met zoveel
woorden in het tot dusverre behandelde reglement van de huishou
delijke dienst doch wel in de nog te beschrijven Instructie van de
concierge, die als directeur~oeconoom VOor de voeding etc. van zijn
onvrijwillige gasten had te zorgen en dan op bepaalde uren van de
dag ook met de fles en het glaasje rond ging, om aan degenen, die
het betalen kon en wilde, een oorlam uit te reiken. Het spreekt van
zelf, dat hiertegen al in de vorige eeuw in en buiten de gevangenis
zeer terecht protest is aangetekend, maar het heeft nog al enige
decennia geduurd voor en aleer aan deze immorele maar hardnek~

kig ingewortelde gewoonte allengs een einde is gemaakt. Echter niet
door een kort en krachtig verbod van de Minister van Binnenland~

se Zaken (na 1842 van de Minister van Justitie), doch "aanbeve
lende. de wering van het gebruik van sterke drank in de Gevange
nissen en tot de afschaffing van dat gebruik, zoo noodig" machti~

ging gevende, zulks ingevolge Min. circulaire B.2. van 26 Juli 1839.
Curiositatis causa moge hier nu even het bewuste artikel (28) uit
de Instructie van de concierge (directeur) van het Bredase strafge
sticht volgen ten bewijze.

"Hij zal de levensmiddelen en andere kleine noodwendig
heden aan de gevangenen moeten leveren tegen de prijzen,
zooals die bij het Tarief bepaald zijn, doch zal moeten toe~
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zien, dat geen onnodig gebruik van Sterken drank, bier ot
wijn gemaakt warde, en dat geen vuur of ligt gegeven wor
de dan aan zulke gevangenen, aan welke het gebruik daat
van geoorloofd is". 19)

We slaan nu nnq {'ven pen hlik in het reglement der huiswet~

ten en kunnen vaststellen, dat daarin verder meer verboden dan
geboden werd en dat de positief voorgeschreven gedragingen der
gedetineerden maar uit de vele verbodsbepalingen moeten worden
afgeleid. Die betreffen dan het zich overdag niet mogen begeven
naar of verblijven in de slaapzalen anders dan bij ziekte en met
verlof van de concierge, veel minder om daar op bed "in 't heimelijk"
een kaartje te leggen, te liggen luieren of erger ongerechtigheden
uit te voeren. Integendeel, overdag moest er flink en geregeld wor~

den gearbeid, elk aan de hem of haar opgedragen taak, geen onder~

linge verstandhouding door briefjes, geheime tekens e.dgl. worden
gezocht, terwijl geschreven en ontvangen brieven via de concierge
moesten verzonden of ontvangen worden. Elke overtreding in deze
werd gestraft met inhouding der brieven en binnengesmokkelde
goederen en verbod van correspondentie voor een bepaalde, door
het regentencollege vast te stellen termijn.

Het doet bijna weldadig aan, tussen al die verboden ook eens
een positief geluid te beluisteren, namelijk dat over de geestelijke
en godsdienstige verzorging der gedetineerden. Het is wel een sim~

pel voorschrift, doch het zegt althans iets over hetgeen de delin~

quenten wel in de eerste plaats nodig hadden: de troost en opbeu~

ring, de geestelijke versterking door de godsdienst! Merkwaardi~

gerwijze werd over onderwijs in dit reglement niet gewaagd, ter~

wijl toch in de 18de eeuw onder de uitgaven voor het tuchthuis in
de jaarlijkse rekeningen een post voor onderwijs, salaris en leer~

middelen wordt genoemd. In dit opzicht was men ten aanzien van
het régime in de gevangenissen gedurende de aanvang der 19de
eeuw dus eer achteruit dan vooruit gegaan.

In de 19de eeuw zou het 't enige jaren later, in 1823 opge~

richte Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen
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worden, dat zich in eerste aanleg voor het onderwijs aan gevange
nen zou interesseren en daarvoor gelden beschikbaar stellen, toen
de overheid in dit opzicht nog schromelijk in gebreke bleef. 20)

Wat nu de zielzorg ten behoeve der Bredase gedetineerden
anno 1815 betreft, art. 17 van het behandelde reglement schreef
daaromtrent het volgende voor:

"De Gevangenen zullen ieder bij den Geestelijke van het
Godsdienstig genoodschap, waartoe hij behoord, de Gods
dienstoefeningen, zoo dikwijls die gehouden worden, moeten
bijwonen en zich dan gedurende den Godsdienst (!) stil en
eerbiedig moeten gedraagen; niemand zal zonder gewigtige
redenen en bezonder verlof daarvan afwezig blijven".

That's all; een weinig voor zulk een belangrijke zaak, maar
nu weten we tenminste, dat ook vóór de koninklijke organisatie van
het Nederlandse gevangeniswezen in 1821 van overheidswege 21)
aandacht aan dit grote geestelijke en zedelijke belang voor de
gedetineerden werd geschonken.

De gevangenisarbeid genoot echter meer belangstelling, be
grijpelijk, gezien de materialistische inslag ook van het Bredase
gevangenisreglement.

"De Gevangenen zullen na hunne kragten, vermogen en
kunde moeten arbeiden en na goed vinden van Heeren Re
genten en zulks tegen het loon, voor eIken arbeid respectie
velijk vastgesteld". (art. 18)

Een derde deel daarvan werd in hun uitgaanskas gestort, de
rest, dus het tweederde deel "zal komen ten voordeele van het
Gouvernement". De door hen verwerkte grondstoffen en gebruikte
gereedschappen, werktuigen, meubels, enz. dienden zij met de
nodige zorg te behandelen en elke moedwillige vernieling er van
of een poging daartoe werd niet alleen te hunnen nadele gebracht,
doch kon ook disciplinair worden gestraft. Zoals vanouds in dit
strafgesticht gebruikelijk, was die arbeid in hoofdzaak huisindustrie
van textielgoederen, tapijtwerk, dekkleden van koehaar enz. 22)
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Zulk een schaderekening werd de gedetineerden ook gepre~

senteerd, als zij de ruiten insloegen of soortgelijke vernielingen aan~

richtten, individueel, als de vernieler op heterdaad betrapt werd
of zich eigener beweging als zodanig meldde; collectief, als de dader
niet bekend was of zich niet bekend wilde maken, zodat dan al
de gedetineerden van de zaal, waar de vernieling was aangericht,
voor die schade aansprakelijk werden gesteld.

Ook voor hun kleding moesten zij bijzondere zorg dragen, deze
netjes onderhouden of straffe van alle moedwilli~p veroorzaakte
schade of gebrek aan tijdige reparatie zelf te moeten betalen.
Want het betrof hier gestichtskleding, die ook niet geruild, wille~

keurig veranderd, veel minder verkwanseld mocht worden. Een bij~

zonder artikel gold de zorg voor de klompen en van schoeisel voor
de gedetineerden wordt niet gerept.

Ja, die klompen moesten minstens een half jaar gedragen kun
nen worden, aldus het theoretische en voor een klompenland als
Nederland eveneens karakteristieke voorschrift:

..Zij zullen bijzonder hunne klompen moeten in acht nemen!
En daar de ondervinding geleerd heeft, dat wanneer een
Gevangene er behoorlijk zorg voor draagt, hij een half Jaar
met een paar klompen kan toekomen, zullen zij die geene,
welken zij tusschentijds mogten nodig hebben, zelfs moe~

ten bekostigen, ten waar het aan Heeren Regenten ten dui~

delijksten bleek, dat het geheel buiten hunne schuld was, dat
zij eerder versleeten of in stukken geraakt waaren". (art. 22)

Wat een zorg voor ..heren Regenten": het onderhoud van de
gebruikstermijn van al die klompen op een goudschaaltje af te we
gen! Zij moesten toch als dienaren van Vrouwe Justitia rechtvaardig
blijven en ook in de gevangenis het recht toepassen!

Aan de reiniging van het gebouw werd wel goede zorg be~

steed, althans te oordelen naar de desbetreffende voorschriften in
de art. 26-28. Zo moesten de gedetineerden de door hen bewoonde
vertrekken alle dagen tweemaal vegen en stoffen, 's morgens voor
men aan het werk ging en 's middags na het eten, 's Zaterdagmid-
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dags het gehele gebouw van onder tot boven schrobben met inbe~

grip van de privaten. bedsteden enz. Kribben waren nog niet in
gebruik. alleen ingebouwde bedsteden. Uit elk vertrek werd een
wekelijks door de concierge aan te wijzen voorman belast met de
verdeling van ieders taak bij de reiniging en deze fungeerde tevens
als kamerwacht. Wie zich aan de hem opgedragen werkzaamheden
onttrok of op andere wijze in overtreding was, werd in afwachting
van een hem op te leggen definitieve straf afgezonderd in het z.g.
"crimineel hok", een soort van cachot. Daarmee ging doorgaans
gepaard de straf "te water en brood of door bullepees slagen ge~

straft te worden". (art. 28)
Als sluitstuk van het reglement voor de huishoudelijke dienst

nog een strafbepaling op complotterie en muiterij of het verzwijgen
van plannen daartoe in art. 30.

"De gevangenen, ter welker kennis het mogt komen. dat er
complotten of zamenspanningen gesmeed worden om te bre
ken of zich tegen de conchierge of zijne bedienden te verzet~

ten of dat er Instrumenten om uit te breken. vervaardigt
worden of dadelijk braak gepleegd word en daar van niet
dadelijk en onverwijld aan den conchierge of zijne bedienden
kennis geven, zullen als medepligtigen aan die misdrijven
behandeld worden",

N adat dit reglement den 28ste Maart 1815 door de gouverneur
des konings in de provincie Noord~Brabantvoor accoord was gete~

kend, werd het door de president~regentH. Gomen aan de gedeti~

neerden voorgelezen. waarbij hun extra op het hart werd gedrukt
om zich voor de goede orde en tucht aan de bekend gemaakte voor~

schriften stipt te houden.

IV. College van Regenten en Dienstpersoneel.

In het te zelfder dage gearresteerde reglement van orde voor
het college van regenten vinden we weinig bijzonderheden vermeld.
die voor de geschiedenis der strafinrichting van betekenis zijn. Eens
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per maand, op de eerste Maandag, kwam het uit vijf leden bestaan~

de college in het gesticht bijeen en werden de notulen der vorige
vergadering gelezen, voorstellen behandeld en besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen. Elk der leden fungeerde bij toerbeurt
een week lang als commissaris van de week, belast met het directe
toezicht op de gevangenis en gemachtigd om niet zware disciplinaire
straffen op te leggen. Volgens art. 12 van dit reglement had hij er
dan ook op toe te zien, dat de gevangenen goed werden behandeld,
dat zij goed en voldoende eten op tijd kregen uitgereikt, "dat de
geneesheren en heelmeesters de dagelijkse bezoeken bij de gevan~

genen gaan afleggen" 23), dat de voorschriften van reinheid en zin~

delijkheid behoorlijk werden opgevolgd, "dat goede orde onder de
gevangenen worde gehouden en dat dezelve de hun opgelegde plich~

ten vervullen, en last but not least, "dat door den concierge de b",~

hoorlijke maatregelen voor de zekerheid der bewaring van de ge~

vangenen in acht genomen worden".
Voor spoedeisende zaken en gewichtige besluiten had hij zich

evenwel in verbinding te stellen met de voorzitter van het college,
opdat deze zo nodig een buitengewone vergadering kon beleggen.
Ook moesten zij beiden na gemeen overleg, disciplinaire straffen
opleggen van minstens drie dagen water en brood, afzondering van
de delinquent in het "crimineel hok", gedurende minstens acht dagen
en daarvan op de eerstvolgende gewone vergadering kennis geven
aan de andere leden met inschrijving van de toegepaste straffen in
het daartoe bestemde register.

V an het college van regenten komen we nu via de lagere gra~

den terecht bij de "suppoosten", met welke term ook toen nog de
concierge van het tuchthuis met zijn twee of drie bewaarders en de
cipier van de Gevangentoren werden aangeduid 24). Hun plichten
en taak zijn eveneens in twee reglementen, voor elke inrichting
apart, omschreven en het voornaamste daarvan verdient hier dan
ook vermelding.

Hem werd op het hart gedrukt dat hij voor de goede gang van
zaken in het tuchthuis verantwoordelijk was, niet alleen dus belast
met de veilige bewaring der gedetineerden, doch ook "voor alle
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wangedrag, pligtverzuim, achteloosheid en nalatigheid in het be~

waren der gevangenen". Alleen kon hij dat natuurlijk niet doen, en
hij was dan ook "verplicht het bepaalde getal knechts aan te houden
en zal geene nieuwe mogen aannemen, zonder dat dezelve door Re~

genten goedgekeurd zijn". Deze scheve rechtspositie, als gevolg
Waarvan de concierge in dienst der regenten en dus niet rechtstreeks
in die van de overheid stond en de bewaarders op hun beurt aan~

geworven, in dienst gehouden en gesalariëerd werden door de con~

cierge, was toe te schrijven aan de hiervoor reeds geschetste verhou~

ding. door minister van Maanen voorgesteld, namelijk om de toen
in dienst gestelde gevangenissen, hoewel belast met de executie van
door de overheid opgelegde straffen en gebruikt ter vastzetting van
preventieve gedetineerden. wier schuldvraag door de rechterlijke
macht nog moest worden onderzocht, te degraderen tot min of meer
gesubsidiëerde straf~ en bewaringsinstituten van de staat. Het lag
immers volgens de hiervoor aangehaalde ministeriële circulaire van
30 Januari 1816 in het voornemen van genoemde bewindsman "om
de geheele directie over de inwendige dienst der gevangenissen
over te laten aan heeren Regenten over dezelve". Aan dit beginsel
is het dan ook te wijten. dat het gevangenispersoneel gedurende een
groot deel der 19de eeuw niet in de overheid of de staat, in welks
dienst zijn leden stonden, doch in de regenten hun broodheren za~

gen en die ze maar al te veel naar de ogen moesten zien! De libera~

listische inslag van ons hele staatsapparaat in de vorige eeuw bracht
een dergelijke misplaatste afhankelijke verhouding trouwens mede.

Natuurlijk droeg de concierge als directeur ook de verantwoor~

delijkheid voor zijn personeel, al bestond dit toen maar uit twee per
sonen als bewaarders. Hij bewoonde enkele kamers in het tuchthuis.
gelegen aan de voorzijde van de Halstraat noord van de eigenlijke
gevangenverblijven.

De knechts of bewaarders waren intern. om er te allen tijde over
te kunnen beschikken. Ze mochten ook niet voor lange tijd buitens~

huis verblijven en slechts om gewichtige reden buiten de stad gaan,
mits daartoe toestemming bekomen te hebben van de regenten en
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nimmer meer dan één tegelijk. Ook bij ziekte moest voor een be~

trouwbare remplaçant worden gezorgd.
Zowel de concierge als de bewaarders moesten in handen van

de voorzitter van het regentencollege de volgende eed afleggen: "Ik
beloof en zweer, dat ik mijne bediening als Conchierge van het
Tuchthuis (of: als knecht van de Conchierge) met de beste trouw
en met alle vlijt en naarstigheid en oplettendheid zal waarnemen,
en dat ik al het geen in deze mijne instructie is, voor zoo ver het
eenigszins op mij betrekking kan hebben, pligtmatig en met alle op~

regtheid en naauwgezetheid zal achtervolgen en daar van niet zal
afgaan, noch om giften of gaven, lief of leed, vriend of maagschap,
noch om eenige andere redens. Zoo waarlijk helpe mij God Almag~

tig".
Het hinderlijke bezoek van het publiek aan de gevangenissen

en gevangenen, dat tijdens de Republiek vaak in een onterend kijk~

spel ontaardde, vooral op kermisdagen en destijds een der bronnen
van inkomsten was voor dit soort inrichtingen, werd nu eindelijk
voor goed afgeschaft. Want het was de concierge verboden om on~

bevoegden anders dan met een verlofbriefje van de voorzitter der
regenten binnen te laten. Een belangrijke vooruitgang, ook in mo~

reel opzicht, die de gedetineerden aan de hinderlijke nieuwsgierig~

heid van kijklustigen onttrok en tevens belette, dat allerlei contra~

bande binnen het tuchthuis werd gesmokkeld.
Ook de gewone opnamen en het ontslag waren nu beter gere~

geld en gecontroleerd, want gedetineerden werden niet opgenomen
"zonder schriftelijk bevel van eene tot het doen van gevangenne~

mingen bevoegde magt of ambtenaar" op "een billet", inhoudende
derzelver namen, toenamen, woonplaats en waar dezelve zijn ge~

apprehendeerd". Velgens moderne begrippen een nog wel zeer on~

volledig geleidebiljet en bewijsstuk, maar toch een hele vooruitgang
bij de vaak willekeurige plaatsing van geconfineerden in de daaraan
voorafgaande eeuwen.

Werd een nieuwe hospitant binnengehracht, dan werd hij in~

geschreven in het daarvoor toen ook voor het eerst volgens een
bepaald model voorgeschreven register, waarin tevens het signale~
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ment met de order tot gevangenneming of inbewaringstelling werd
opgenomen, te tekenen door de concierge~directeuren de dienstge~

leider van de arrestant. Deze moest ook aanwezig zijn, als de nieuwe
bewoner zijn privé~bezittingen moest afgeven, waarvan inventaris
werd gemaakt, eveneens door beiden getekend. Van een fris bad
enz, voor de pas ingekomene als thans. lezen we echter nog niets
in de instructie, wel dat een soort proces~verbaal van de opneming
onmiddellijk door de concierge aan de voorzitter van het regenten~

college moest worden ter hand gesteld of aldaar door een der be~

waarders werd gebracht, Dezelfde formaliteiten dienden ook in
acht genomen te worden bij ontslag der gedetineerden, hetgeen voor
de geschiedschrijving van dit dienstvak het voordeel meebrengt,
dat er voor de periode na 1813 veel meer betrouwbaar materiaal
voor de gerechtelijke statistiek en de rechtspleging, straftoepassing
enz. ter beschikking staat dan daarvóór 25), Het is slechts te be~

treuren, dat het overgrote deel daarvan tot dusverre niet is geor~

dend en geïnventariseerd.
Met de uitvoering van deze opdrachten was echter de admini~

stratieve arbeid van de Bredase tuchthuisconcierge nog niet afge~

lopen, want hij was ook verplicht dagrapporten te schrijven, zelfs
voor de burgemeester der stad, tevens nog een bewijs van de locale
gebondenheid van de strafinrichting onder zijn beheer aan de plaat~

selijke overheid. Om die reden volgt het curieuze voorschrift hier
even.

"Hij zal alle morgens een schriftelijk Rapport aan den Heer
Voorzitter van Regenten overleveren van het getal en soort
der gevangenen, welke zich in de gevangenis bevinden. en
van de veranderingen, die daar in den vorigen dag plaats
gehad hebben. Gelijke rapporten zal hij dagelijks moeten in~

leveren aan den Heer Burgemeester of voorzitter van Stads~

regering, den Officier bij de Regtbank, den Substituut~Offi~

cier, den President en den Regter ter Instructie".

Al zullen deze ambtelijke mutatie~rapporten,gezien het beperk~

te aantal gedetineerden van maximaal vijftig personen, dat toen in
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het Bredase tuchthuis kon worden ondergebracht, niet omvangrijk
zijn geweest, toch moesten ze in zesvoud worden geschreven en .
bezorgd, een hele opgaaf, lijkt ons, voor de directeur en zijn twee
of drie bewaarders. Ook moest hij van de tuchtelingen, wier confi~

nement ten einde liep, steeds een maand VÓÓr hun ontslag, een soort
observatie~ en eindrapport samenstellen ten behoeve van het re~

gentencollege, echter meer uit administratieve overwegingen dan ten
behoeve van de nazorg der ontslagen personen, want aan de rec1as~

sering werd toen nog bitter weinig gedaan. Het geschiedde dus
meer bij wijze van pro memorie: de heren regenten zouden anders
te veel aan hun hoofd krijgen en gebruikten de concierge al te zeer
als hun klerk.

Ook inzake de plaatsing van de gedetineerden in de strafinrich~

ting had niet hij een beslissende stem, want dit werd door de regen~

ten geregeld. Maar wel werd hij ten volle verantwoordelijk gesteld
voor de handhaving van orde en tucht in het gesticht, t.W. dat cellu~

lair geplaatsten geen contact kregen met de in gemeenschap verblij~

venden, dat toegelaten bezoekers geen "instrumenten of andere din~

gen om uit de Gevangenis te komen", aan de gedetineerde~ter hand
stelden, dat zij bij binnenkomst degelijk gefouilleerd werden, geen
brieven of andere correspondentie naar buiten smokkelden of in het
gesticht ontvingen en dat hij dus alles voorkwam, wat met de regels
van het huis in strijd was. Wanneer hem dat eens een keer niet ge~

lukte, werd hij op het matje geroepen in de regentenvergadering en
kreeg een stevige uitbrander, waarvan de notulenboeken op welker
inhoud we nog terugkomen, heel wat bewijsmateriaal leveren.

Om toch de goede geest onder zijn gasten vaardig te houden,
werd hem opgelegd ,- en dit is zeker het meest sympathieke
voorschrift in zijn instructie ,- om volgens art. 26 "de gevangenen
met menschelijkheid te behandelen en (hen) zoo veel mogelijk met
zachtheid zoeken te leiden". Daarvoor moest hij hen, hun omstan~

digheden, milieu, afkomst enz. echter kennen, hun brieven, uitgaan~

de zowel als inkomende, lezen, doch art. 24 verbood dat weer, want
de briefcensuur werd uitsluitend aan het regentencollege overge
laten. "De brieven. welke aan gevangenen geadresseerd of die

33



aan dezelve moeten worden bezorgd, zal hij ongeopend aan den
Heer Voorzitter van Regenten moeten overhandigen", want niets
uit de buitenwereld mocht de gedetineerden worden overhandigd,
dat niet eerst door de regenten was gezien en gelezen.

In geen geval mocht hij zelf disciplinaire straffen opleggen en
toepassen; "alleen zal het hem vrijstaan, om wanneer het noodza~

kelijk mogt zijn, den gevangenen bij voorraad in een gevangenhok
van de anderen afgezonderd te houden". Maar de door het college
van regenten opgelegde straffen moest hij door zijn "bediendens"
of bewaarders wél stipt doen uitvoeren, zodat "aan dengeene, welke
tot water en brood veroordeeld zijn, geduurende den tijd dat hun
die straf is opgelegd, geen ander voedsel worde gegeven, of dat
diegene, welke gevonnisd zijn om alleen gezet te worden, geenigen
omgang met andere persoonen gegund worde" . Persoonlijk moest
hij 's morgens en 's avonds alle vertrekken visiteren "om toe te
zien dat er niet gebrooken worde of zamenspanningen onder de
gevangenen plaats grijpen". Vooral des avonds, als de gevangenen
in hun slaapzalen waren ingesloten, moest de visitatie van die ver~

trekken plaats hebben, waar overdag de gedetineerden verbleven
en werkten.

Tot de verdere ordemaatregelen behoorden het steeds onder
zich houden van de sleutels door de concierge, die hij alleen bij noo~
zakelijke afwezigheid mocht overdragen aan zijn plaatsvervanger,
het geregeld bijhouden der registers, die steeds aanwezig moesten
zijn in de vergadering der regenten, de zorg voor de reinheid, ver~

lichting en verwarming. Deze laatste was nog al primitief, gezien
het volgende voorschrift in art. 47:

"Hij zal moeten zorgen, dat des winters bij koud weder
gedurende den tijd, dat zulks door Regenten geordonneerd
wordt, de kagchels op de gangen behoorlijk gestookt en aan
het branden gehouden worden en dat bij zware koude de
criminele gevangenen met warme zandzakken of krUlken met
heet water voorzien warde".

In hun vertrekken brandden dus geen kachels, dit vermoedelijk
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met het oog op het gevaar voor brandstichting. Met dat al zullen
deze slachtoffers van het régime bij strenge koude daaronder wel
eens erg geleden hebben.

De ventilatie geschiedde ook uitsluitend vanuit de gangen,
waarin de grote valramen des zomE.'rs werden opengezet "tegen
over de gevangenhokken en werkplaatsen, om een vrije doorstra.
ling van lucht te veroorzaken". Over het vegen, ragen, reinigen en
schrobben der vertrekken deelden we al een en ander mee, doch
in de gangen mochten de gedetineerden voor de reiniging niet
komen, want dit moest door de bewaarders zelf geschieden uit vrees
voor ontvluchting.

De reiniging van lichaam en kleding beperkte zich nog steeds
tot het wassen van boven- en onderkleding, van beddegoed enz.,
want van douches en kuipbaden wist men toen nog niet; zelfs in de
ziekeninrichtingen was de badgelegenheid destijds nog uiterst pri
mitief. Maar voor de zieke gevangenen moest hij in elk geval bij
zondere zorg dragen "als zulks van de geneesheren wordt geordon
neerd", terwijl voor vers stro om de veertien dagen moest worden
gezorgd ten behoeve van die gevangenen, welke geen matrassen
of strozakken tot hun beschikking hadden, bijvoorbeeld de ge
straften.

De concierge was tevens magazijnmeester, moest alle klE.'ding,
beddegoed enz. merken met het inktstempel TH (= tuchthuis),
latE.'r THB (tuchthuis Breda), welk stempel bleef berusten onder
het regentencollege. Hij moest dus ook de inventaris van kleding-,
ligging- en dekkingstukken, meubilair, gereedschappen enz. ge
regeld bijhouden, de voorraden controleren en wat men te kort
kwam of door slijtage onbruikbaar werd, aanvullen na goedkeuring
der regenten.

Wat de gevangenen daarvan moedwillig vernielden, moesten
ze zelf betalen en wat door achteloosheid en slordigheid van de
concierge verdween, moest hij uit eigen beurs vergoeden. De sleutel
van het magazijn mocht hij aan niemand anders dan de regenten
afgeven voor periodieke contrÖle. 26)

Alles bij elkaar genomen, is het duidelijk. dat 's mans post
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geen sinecure was en dat hij van de vroege morgen tot de late
avond Op de been was of achter zijn schrijftafel zat om de directie
van deze Bredase strafinrichting naar behoren te voeren.

Met de instructie van de concierge van het Bredase tuchthuis
kwam die van de cipier van de Gevangentoren inzoverre overeen,
dat ook hij, echter met de zorg over veel minder hospitanten belast,
een manusje van alles was. Verder had hij niet alleen zijn orders
af te wachten van de voorgemelde regenten over de gevangenissen,
doch, "voor zoo veel de gevangenen aangaat, die nog in staat van
beschuldiging en niet gevonnisd zijn, mede van den Heer Officier
van de Regtbank en den Regter ter Instructie, ieder voor zoo veel
de gevangenen aangaat, op welk zij betrekking hebben",

In verband met het karakter van de Gevangentoren als huis
van bewaring was de verhouding van de cipier aldaar tot de ge~

detineerden ook anders dan die in het tuchthuis, althans naar de
destijds bestaande opvattingen: minder persoonlijk contact door
gesprekken of anderszins, blijkbaar om beïnvloeding te voorkomen
met het oog op de nog te behandelen rechtzaken met de preven~

tieven als verdachten of beklaagden, wier schuld dus nog niet
vaststond en die dus ook nog niet bij rechterlijk gewijsde gestraft
waren. Dit principe verklaart de aan de cipier en zijn helpers voor~

geschreven gedragslijn in hun betrekking of verhouding tot de ge~

detineerden in de Gevangentoren (art. 20).

"Hij of zijne knegts zullen met de gevangenen geene g~

sprekken mogen houden over de reden, waarom zij gevangen
zijn of over de zaken, waarmede zij beschuldigd worden,
en zullen alle gemeenzaamheid met dezelve moeten vermij~

den en zich vooral wachten van voor de gevangenen, die
nog in staat van beschuldiging zijn, boodschappen of be~

rigten van den eenen aan den anderen over te brengen".

Overigens vinden we in de instructie voor de cipier geen
nieuwe elementen, die een verdere beschrijving van haar inhoud
zouden kunnen rechtvaardigen, aangezien de meeste artikelen er
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van gelijkluidend zijn aan de in de hiervoor behandelde instructie
van de tuchthuisconcierge. 27)

Uit de kledingstaten van 1816 en volgende jaren blijkt, dat
destijds in het tuchthuis waren gedetineerd gemiddeld 60 mannen
en vrouwen, terwijl in de Gevangentoren dit aantal varieerde van
10-40, in 1820 13, namelijk tien mannen en drie vrouwen. Maar
deze laatste cijfers kunnen misleidend zijn, aangezien op bedoelde
staten alleen de namen voorkomen, die voor kleding in aanmerking
kwamen, namelijk tot hechtenis veroordeelden, aangezien de meeste
preventieven in dit bewaringsgesticht niet in aanmerking kwamen
voor het dragen van gestichtskleding. De namen van deze gedeti~

neerden in beide gevangenissen worden hier uit de aard der zaak
niet vermeld, om geen aanstoot te verwekken onder het thans le~

vend geslacht. Voldoende zij het te constateren, dat het bijna alle
echt Bredase en Brabantse namen zijn, hetgeen er op wijst, dat in
beide inrichtingen nog maar heel weinig personen van buiten de
stad en provincie waren opgenomen, hetgeen mede een bevestiging
is van het hiervoor reeds eerder geconstateerde feit. dat het gevan~

geniswezen hier te lande en ook in België destijds nog een uitermate
locaal karakter droeg en dat elke stad en jurisdictie nog in hoofd~

zaak op de inbewaringstelling van haar eigen preventieven en op
de executie van vrijheidsstraffen, opgelegd aan eigen "inboorlin~

gen", waren aangewezen. 28)

V. Samenwerking tussen Den Bosch en Breda.

Wel was er ten aanzien van de materiële verzorging der ge~

detineerden een nauw contact tussen de regentencolleges van de
Bredase en Bosse gevangenissen. Dat blijkt in de eerste plaats uit
de bescheiden, behorende tot de rubriek van uitgaande en ingeko~

men stukken van die tijd. "Den Bosch" gaf zijn voorstellen aan
minister van Justitie en gouverneur der provincie door aan "Breda"
en zo werd over en weer overlegd, hoe men het best met de be~

schikbare middelen in het belang der gevangenen kon handelen.
Zo werd tussen beide regentencolleges meer dan twee jaren

37



lang gecorrespondeerd over de voordeligste wijze van het onderhoud
der gedetineerden en preventieven in de alhier bestaande gevange~

nissen. Uit Den Bosch werd daartoe de copie overgelegd van een
"contract tusschen Commissarissen~generaal van het voormalige
departement der Monden van den Rhijn en H. Rovers wegens het
leveren van Mondkost aan de gevangenen in het Tuchthuis (te
's~Hertogenbosch)van 10 Februarij 1814". Dit werd dan ook voor~

lopig de grondslag voor de voeding en het verder onderhoud der
gevangenisbevolking te Breda. De hoofdzaken daaruit vatten we
hier als volgt samen, terwijl de eerste zes artikelen hier woordelijk
volgen:

(art. 1) "De soep, waar van iedere gevangen dagelijks een
kan zal hebben, moet vervaardigd worden in de volgende even~

redigheid voor 100 man:
2 pond boter of vet; 12 pond Tarwenbrood; 90 pond aardappe~

len; 40 pond groenten of drooge vruchten; 3 pond zout; 4 lood
peper.

(art. 2) Tweemaal per week. Zondags en Donderdags voor
ieder gevangen ~ pond vleesch; op die dagen zal er noch boter noch
vet worden in de soep gedaan.

(art. 3) Het onderhoud van het keukengereedschap, dat aan
het Bestuur (van de gevangenis) behoort, en dat aan mijn dispo~

sitie zal gesteld worden, is ten mijnen laste; zoo ook het leveren
van potten, lepels, warm water des morgens aan alle de gevangenen,
het stroo der stroozakken, het· wasschen der hemden en lakens.

(art. 4) Ieder gevangen zal 1~ pond roggebrood dagelijks
hebben.

(art. 5) De zieken zullen hun onderhoud hebben volgens het
voorschrift van den Heer Medicinae doctor.

(art. 6) Voor iederen gevangen, gezond zijnde, zal mij betaald
worden 4~ stuvers hollands courant per dag; veor de zieken 10
stuvers". 29)

Het ging er nu bij de regenten maar om of de gezonde gevan~

genen door elkaar genomen de kosten van hun dagelijks onderhoud
konden verdienen en de aannemer van zijn kant was het er natuur~
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lijk om te doen uit dit accoord een behoorlijk winstje, op zijn minst
een flink daggeld te maken. En werd die winst onbehoorlijk groot,
dan kon dit niet anders dan ten nadele van de gedetineerden zijn
door inferieure waar te leveren of op andere wijze de overeenkomst
niet goed na te komen. Een derde moeilijkheid was, dat op deze
wijze verschillende, niet tot het gevangenispersoneel behorende per~

sonen dagelijks in contact kwamen met de gevangenen, hetgeen
allerminst bevorderlijk was voor de handhaving van orde en tucht
in de gestichten. Bovendien bleef dit euvel van vorige eeuwen be~

staan, want ook tijdens de Republiek waren talrijke klachten gere
zen over knoeierijen met de voeding en het verdere onderhoud
van de bewoners der tucht- en spinhuizen, waarmee ook destijds
meestal de binnenvaders en -moeders waren belast. 30) In het Bosse
strafgesticht was het in de jaren 1814 en 1815 echter zó goed ge~

gaan, dat beide partijen tevreden waren, terwijl er ook van de zijde
der meest belanghebbenden, de gedetineerden, volgens de brief
wisseling tussen de Bosse en Bredase gestichtsbestuurders geen en
kele klacht was vernomen. Men was er zelfs met de aannemer over~

eengekomen om in plaats van alle dagen soep driemaal per week
vast voedsel te leveren, bestaande uit aardappelen met wortelen,
zuurkool, verse witte of rode kool, appelen, knollen, kelen of andere
groenten, onder elkaar gekookt, terwijl bovendien 's avonds aan de
gedetineerden warm water werd verstrekt.

Het dagmenu was daardoor het volgende geworden:
Zondags: aardappelen met zuurkool
Maandags: vleessoep met een half pond rundvlees per persoon
Dinsdags: aardappelen met wortelen
Woensdags: groentensoep
Donderdags: aardappelen met zuurkool, een half pond vlees of een
vierde pond spek
Vrijdags: groentensoep
Zaterdags: groentensoep, met dien verstande dat naar de tijd van
het jaar zuurkool en wortels werden afgewisseld met of vervangen
door witte, rode, spruitkool, kelen of andere groenten.

Dit menu werd in de Bredase gevangenissen overgenomen,
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doch voor de regenten hier bleef het de vraag. op welke wijze de
kosten van onderhoud enz. uit het loon konden worden goedge~

maakt. De verdeling der lonen in de Bosse gevangenissen met een
veel groter bevolking 31) en procentsgewijze meer arbeidsproduc~

tieve gedetineerden dan te Breda, was aldus geregeld:
113 van het netto~loon. over de massa genomen, kreeg de aannemer,
die voor de werkverschaffing zorgde: van de rest. het 213 gedeelte
was weer 1/3 deel, dus 2/9 van het totaal. voor de administratie.
Een zelfde deel kregen de werkende gevangenen zelf in handen
voor de cantine en allerlei kleine onkosten, die thans ten laste van
het Rijk worden gebracht, terwijl de rest in hun uitgaanskas werd
gestort.

VI. Klachten van gedetineerden over werk en loon.

Hoofdzaak in dit arbeids~ en voedingssysteem. dat ten dele
een particulier. ten dele een publiekrechtelijk karakter droeg, was
dat er in de eerste plaats voor geregelde en lonende arbeid voor de
gevangenen moest worden gezorgd. waaruit deze kosten konden
worden bestreden. Juist daaraan ontbrak echter zoveel, ook in de
Bredase gevangenissen, waarvan het volgende ten bewijze. Het be~

treft de behandeling van een aantal klachten der gedetineerden.
wegens het feit, dat ze met hun gevangenisarbeid niet voldoende
konden verdienen om naast de kosten van hun voeding, ligging en
ander onderhoud wat over te houden voor dagelijks gebruik. kleine
uitgaven en verder voor hun uitgaanskas.

In de regentenvergadering van 13 Juni 1815 werden die klach~

ten behandeld na verhoor van de gedetineerden. die zich daartoe
hadden aangemeld. Op zich zelf vormen deze verhoren reeds een
waardevolle bijdrage tot de geschiedenis van de gevangenisarbeid
hier te lande in het algemeen.

En voor de geschiedenis van het Bredase tuchthuis leveren ze
bovendien het bewijs. dat de traditie van de 18de eeuw onder de
regering van koning Willem I nog werd voortgezet. wat betreft de
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reputatie van dit strafgesticht als tapijtfabriek en sajetspinnerij .
Slechts een paar verhoren bij wijze van voorbeeld.

Van degenen. die werden binnengeroepen om hun verklaringen
ten overstaan van het regentencolIege af te leggen. was Jacobus L.
de eerste, "die verhaalt heeft dagelijks 16~18 à 20 elle karpet van
1~ el breed te weven of 26 à 27 elIe gewoon 4/4 tapijt; dat hij 160
el moest werken, alvorens hij iets genoot en dat aan hem om de
14 dagen voor zijne verdiensten daar te boven omtrend drie guldens
betaald wierd of voor een stuk tapijt van 90 à 96 elle van 16 à 18
à 20 st." Een dergelijke schrale beloning achtte hij niet in overeen~

stemming met het resultaat van zijn omvangrijke arbeid.
Frans van S. had soortgelijke klachten en verklaarde "daags

25 pond of 25 streen. elk van 125 ommegangen, te twernen, ook
somtijds maar 14 à 16, als het garen slechts is gesponnen, alzoo
dooreen 20 streen daags, dat hij 170 streen of pond om de 14 dagen
moet twernen, zonder daarvoor iets te verdienen en dat hij voor het
overige werk ij / 8 stuivers voor 2 pond geniet".

Dan was er onder de klagers zeker Van de V., die bij "plat~

werk en keperwerk op taak is gestelt van 25 à 25 elle, van 't een.e
soort 20 en van het andere 22 en om de 14 dagen omtrend % stuiver
geniet".

Ook de andere spinners beweerden om de veertien dagen nooit
hoger te komen dan 20 stuivers maximaal, loon voor over~ en bij~

werk inbegrepen. En vooral de weinig geroutineerden in deze ge~

vangenisarbeid, die pas waren ingekomen of het nooit konden leren
bij gebrek aan handvaardigheid, intelIect en andere geestelijke en
lichamelijke tekorten, kwamen nooit aan verdiensten voor zich zelf
toe. Het waren verder niet alIeen de mannelijke doch ook de vrou~

welijke gedetineerden, die zulke klaagzangen aanhieven.
Zo was PetronelIa V., spinster, die verklaarde, "sedert twee

jaar omtrent 36 streen of omtrent 39 pond elke streng van 126 toe~

ren, te spinnen, en heeft nu laatst 54 strengen gesponnen en daar~

voor maar 20 st. genoten. Cornelia de B. spind omtrent 20 strengen
in de 14 dagen en geniet van drie tot hoogst 6 st. in de 14 dagen".

De regenten hoorden deze klachten gelaten aan, doch dat men
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ter verkrijging van een objectief oordeel in deze aangelegenheid, ook
de andere partij gelegenheid diende te geven om zich te verant~

woorden, blijkt uit de ter vergadering verstrekte informaties van
de regenten Blondel en Hoppenbrouwers, die persoonlijk een "ge~

nerale rondvraag in het Tuchthuis" onder de gedetineerden hadden
gedaan. Hierbij hadden zij kunnen vaststellen, dat de cipier~direc

teur om de 14 dagen aan de geconfineerden had uitbetaald als volgt:
aan 7 personen van 60 tot 70 stuivers, waaronder "drie bij de laat~

ste uitbetaling het dubbele genoten hebben"; voorts 5 personen 46
tot 56 st.; 7 idem 30 tot 40 st.; 4 idem 24 tot 30 st.; 6 idem 18 tot 22
st.; 7 idem 14 tot 17 st.; 13 idem 11 tot 13 st.; 7 idem 8 tot 10 st.;
9 idem 5 tot 7st.; 10 idem 2 tot 4 st. In totaal waren er dus tijdens
de verhoren 68 gedetineerden in het tuchthuis van Breda opge~

sloten. 32)

Ondanks deze verklaring van beide genoemde regenten, wat
betreft de uitbetaling der arbeidslonen aan de gedetineerden, was
en bleef er voortdurend gemor onder hen, hetgeen de stemming
vergiftigde. Een lid van het college, Mr. C. J. I. v. d. Heuvel. offi~

cier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg alhier, die ambts~

halve zitting had in het college van regenten, schonk het meeste
aandacht aan die ontevreden stemming der gedetineerden en achtte
ten spoedigste maatregelen noodzakelijk om daarin verbetering te
brengen. Zelf ontwierp hij een ..project~contract", ingevolge waar~

van de "cipier~directeur" van het tuchthuis Z. L. Zegers zich zou
verplichten de gevangenen voortdurend werk te bezorgen tegen een
vast te stellen lcontarief. zodat ze onafgebroken bezig en verzekerd
konden zijn voor de resultaten van hun werk ook redelijk beloond
te zullen worden. Hij zond dit voorstel bij "missive" in bij het col~

lege, dat het ontwerp in de vergadering van 24 Augustus 1815
breedvoerig besprak en met algemene stemmen aannam. Voor de
verschillende taken werd nu een uniforme loonregeling ingesteld en
de heer Zegers werd verplicht om de gedetineerden volgens het
nieuwe tarief uit te betalen en hen zonder enige onderbreking van
arbeidstaken te voorzien. Ook in dit opzicht bleef dus nog de traditie
der 18de eeuw gehandhaafd.
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VII. Verval van de vijf eeuwen oude Gevangenpoort.

Een ander euvel, dat niet zo maar met een of ander voorstel
te verhelpen of goed te maken was, betrof de voortdurende klachten
over de beide gebouwen der Bredase gevangenissen. De capaciteit
van het tuchthuis was eigenlijk al lang te klein voor een bevolking
van tussen 60 en 70 personen met inbegrip van de woonruimte van
de interne cipier~directeur of concierge Zegers met gezin en ..be~
diendens" of bewaarders. terwijl ook de gelegenheid om zich af en
toe te vertreden en bij warm weer van de buitenlucht te genieten
voor de gevangenisbevolking é1bsoluut onvoldoende was.

Nog veel erger was het echter gesteld met de toen al bijna vijf
eeuwen oude Gevangenpoort. die in 1817 door het stedelijk bestuur
voor huisvesting. inzonderheid van zieke gevangenen. radicaal werd
afgekeurd. Dit besluit veroorzaakte heel wat deining in het regenten~
college. dat in April en volgende maanden werd genoodzaakt mid~

delen tot verbetering van de hierdoor geschapen toestand aan te
wenden. althans voor te stellen. 33)

De kwestie der gebouwen. destijds als gevangenissen in ge~

bruik. hetzij dat het straf~ dan wel bewaringsgestichten gold. was
toch al een probleem op zich zelf. doordat er nog zo goed als geen
nieuwe gevangenissen werden gebouwd. Ook daardoor bleven de
bestaande. meestal de steden in eigendom toebehorende oude. soms
zelfs vervallen tucht- en spinhuizen. torens en poortgebouwen. als
zodanig in gebruik en hadden dus ook de stadsbesturen bij de be~

stemming van deze stadseigendommen een woordje mee te spreken,
terwijl het dienstvak als geheel een belang voor en een voorziening
door het Rijk betrof. 34) En dit stelde op zijn beurt geen geld voor
nieuwe gevangenisgebouwen ter beschikking, terwijl de stadsbestu~

ren soms geen verder risico wilden aanvaarden voor huisvesting
in hun eigendommen, waar gevaar dreigde voor de gezondheid en
veiligheid van een te groot aantal der daarin gehuisveste personen.
Deze ongezonde en gecompliceerde verhouding maakte ook voor de
stadsmagistraten van Breda de kwestie van de Gevangentoren niet
gemakkelijk.
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Wat was namelijk in de jaren 1816 en 1817 het geval met de
in staat van ergerlijk verval verkerende Gevangentoren, waarin
bovendien een abnormaal aantal, van de straten en buitenwegen
opgeraapte bedelaars waren gedetineerd? Dit vooral als gevolg van
het Kon, Besluit van 12 Febr. 1817 "houdende voorloopige bepaling
om alle bedelaars enz. in de gevangenissen op te nemen",

Eenvoudig het feit, dat dit deel van Breda's oudste vesting~

werken niet langer als gevangenis of huis van bewaring gebruikt
kon worden. We zullen hier enkele van de desbetreffende klachten
citeren ten bewijze van de voor beide partijen geschapen moeilijke
situatie door invoering van nieuwe straf~ en bewaringsvoorschriften,
zonder dat tijdig en voldoende voorzieningen waren getroffen door
beschikbaarstelling van de daartoe nodige gebouwen tot huisves~

ting.
Ongeveer gelijktijdig met het afkeuren van de Gevangentoren

als gevangenverblijf door de burgemeesters van Breda, waarvan
de president Hoppenbrouwers tevens lid van het regentencollege
was, slaakte de cipier van dit ouderwetse huis van bewaring Johan~

nes Kiecken de volgende klacht, die natuurlijk ook in de vergadering
van het college werd behandeld.

We citeren hier even het eerste notulenboek, namelijk "dat
sedert weinige dagen op den gevangen Thoren gestadig aan zoo
veel Bedelaars met vrouwen kinderen gebracht worden, tengevolge
van een besluit van Zijne Majesteit dato 7 November litt. B. no. 3,
dat de zelve aldaar als op een gestapeld moeten worden en daar
dat gebouw maar 40 Personen kan bevatten en er nu reeds 53 zijn
geplaatst, dat die armen menschen half naakt, vervuild door onge~

dierte, met kleine kinderen vergezeld, de lucht der vertrekken ge~

heel infecteerd (is), zoodanig dat er eene besmettelijke ziekte spoe~

dig te vrezen is, en er ook reeds een van die ongelukkige(n) is
gestorven". 35)

Natuurlijk konden de noodlottige gevolgen van zulk een onver~

antwoordelijk opbergsysteem bij onvoldoende hygiënische maatre~

gelen ook niet uitblijven, braken er ziekten uit onder de gedetineerde
paupers en hun gezinnen en moest het stadsbestuur, ook ter wille
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van zijn zorg voor de volksgezondheid in een besloten stad als de
vesting Breda toen nog was, maatregelen nemen om uitbreiding
er van te voorkomen. Het college van regenten wendde zich nu in
allerijl tot de gouverneur der provincie, de reeds eerder genoemde

Mr. C. G. Hultman, terwijl verder in de vergadering van 27 April
1817 de gevolgen onder ogen werden ÇJezien, die het afkeuren van
de Gevangentoren als bewaringsgesticht zou meebrengen. In Breda
was geen ander geschikt gebouw te vinden, dat met weinig kosten
zou kunnen worden ingericht tot huis van bewaring. De heren was
door het stadsbestuur wel aangeraden "om dat gebouw (Gevangen~

toren) zo spoedig mogelijk te doen vernieuwen of (anders) te
amouveren met invitatie den inhoud van gemeld besluit de dato
21 April 1817 van Heren Burgemeesters aan de bevoeqde magt
te communiceren", doch verder dan het laatste, nameliik zich in
verbinding te stellen met gouverneur Hultman, kwam het college
voorlopig niet.

De eerstvolgende maanden werd er nu druk gecorrespondeerd
en een enkele maal geconfereerd tussen de Bredase en Bosse auto~

riteiten om middelen te vinden tot oplossing der hanÇJende kwesties.
Het eerste was --- en zeer begrijpelijk --- onmiddellijke stopzetting
der verdere opname van bedelaars in de Gevangentoren, hoewel er
nog heel wat op de lijst stonden!

Het tweede bestond in een besluit van het regentencollege, na

bekomen machtiging van de gouverneur der provincie, om de zieke
gedetineerden in de Gevangentoren te verplaatsen naar een nabijge~

legen gebouw, daartoe tijdelijk ingericht. Welk dit is geweest, heb~

ben we niet kunnen vaststellen. Verder kreeg cipier Kiecken van het
college opdracht, dit vooral om besmettelijke ziekten te voorkomen
of uitbreiding daarvan te stuiten, om twee "extra bediendens of
arbeijders" in dienst te nemen en voor de nodige verschoning en
verzorging der zieken te zorgen. Het is wel zeer merkwaardig, zo
niet bedenkelijk, dat men in deze en andere aanverwante besluiten
niets leest van medische adviezen en dito voorziening in een aan~

gelegenheid als de onderhavige. 36)
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VIII. Verkoop en sloop van twee oude Bredase gevangenissen.

Toen de zieken waren verwijderd en afgezonderd. de bevolking
van de Gevangentoren weer tot haar normale sterkte was terugge~

bracht. blijkt het besluit van afkeuring tijdelijk te zijn ingetrokken.
want eerst in November 1824 werd het vervallen gebouw voor
afbraak ten verkoop aangeboden blijkens de volgende advertentie
in de "Bredasche Courant" van 13 November van dat jaar. 31)
Hoewel dus oorspronkelijk eigendom der stad Breda. werd toch
zowel het gebouw der militaire gevangenis als de Gevangentoren
voor preventieven op last van het Rijk verkocht. De aankondiging
van de publieke verkoop van beide gebouwen luidde aldus:

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
ONDERWIJS EN WATERSTAAT

Administratie voor het Armwezen en der Gevangenissen
Provincie Noord~Brabant

Verkooping

Op dag. uur en plaats. hieronder genoemd. zal door den Gou~

verneur der Provincie Noord~Braband of deszelfs gedelegeerden.
in bijwezen van den heer Burgemeester of een der Wethouderen
der Stad worden verkocht het volgende. als:

Op Maandag den 15 November aanstaande. des voormiddags
ten tien ure. ten stadhuize te Breda:

1°. Het gewezen Jl,lilitaire Provoost Huis. met annex zooge~

naamde Slavenhuis en Tuin. nabij de Haagsche Poort der Stad
Breda. belend oost de zcogenaamde Antwerpsche Barakken van
Pieter Huizers. west Stads~grond. zuid den kapitalen Wal van ge~

noemde Stad. en noord de Tuinen van den heer C. C. Kamerling
en Adriaan Pouwelaars. bestaande uit onderscheidene zoo groote
als kleine Vertrekken. voorts Kelder. Cachotten en ruime Zolder.
zijnde de Tuin groot ongeveer 300 kwadraat Ellen door suffisante
Muren omgeven.
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2°. De gewezen Gevangentoren, te Breda met het daaraan
gehoorende Verblijf van den Concierge, belend oost en noord de
Stads Straten, zuid de Oude Vest en west het Woonhuis van Jo~

hannes Kieken.

Deze verkoop was mede mogelijk geworden door de gewijzigde
bestemming van het tuchthuis te Breda, dat als gevolg van de in~

voering der nieuwe gevangenisorganisatie van 1821 nu de bestem~

ming kreeg van huis van arrest en justitie, de eerste titel bedoeld
als huis van bewaring voor burgerlijke en militaire preventieven,
de tweede als hulpstrafgevangenis voor tot lichte straffen van één
of enkele maanden opsluiting veroordeelden. De zwaarder gestraf~

ten moesten op transport gesteld worden naar het tuchthuis met
veel groter capaciteit te 's~Hertogenbosch, om aldaar hun straf te
ondergaan. Dit had dus tot gevolg, dat Breda tot de ingebruik~

neming van de huidige strafgevangenis op 15 Augustus 1886 ge·
durende ruim zes decennia geen eigenlijk strafgesticht en alleen
nog maar een bewaringsgesticht heeft gehad.

IX. Gevangenispolitiek van de koopman~koning Willem I.

Ook dit was een maatregel van bezuiniging, waarop sinds 1818
in de correspondentie met de regenten bij herhaling werd aanüe~

drongen. Behalve vermindering van de kosten wegens het onderhol:.d
van gebouwen, hoopten de autoriteiten door een steeds streng,~r

doorgevoerde centralisatie van het strafstelsel en gevangeniswezen
de uitgaven nog meer te drukken en daar tegenover de productie
van de gevangenisarbeid te doen stijgen. Koning WilIem I hield
zich overtuigd, dat de gevangenen aan de Staat nog steeds te veel
kostten en daarom moest eerst op het personeel en vervolgens op de
onderhoudskosten en gebouwen worden bezuinigd. Het Bredase
regentencollege toonde echter aan, dat vermindering van personeel
in hun gestichten niet mogelijk was, hoewel in het huis "van 2:cker~

heid" te Groningen het bedienend personeel van "twee knechts en
twee meiden" eenvoudig werd bedankt en ontslagen, terwijl de
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zorg voor de opgesloten burgergevangenen aldaar alleen nog maar
aan de cipier en die voor gedetineerde militairen aan de provoo~t~

geweldige werd opgedragen.
Maar de verstrekking van levensmiddelen enz. in de Bredase

gevangenissen moest wel worden gewijzigd door centralisatie der
aanbesteding van mondkosten, die niet meer locaal, zelfs niet regio-
naaI, doch voor al de in Noord~Brabant bestaande gevangenissen
werd gegund aan een aannemer~leverancier in Holland overeen-
komstig de ministeriële circulaire van 25 Juli 1818, "mededeelende
eenige door Z.M. aangewezene punten van bezuiniging in het ge~

vangenisstelsel" .
Deze hadden ten doel te bevorderen, dat de gedetineerden

het in geen geval beter zouden hebben dan in de maatschappij,
hetgeen de tendens van afschrik der straf ten goede zou komen,
dit volgens de toen geldende opvattingen!

Letterlijk leest men in deze omzendbrief van de minister van
Justitie: "Het lot van iemand, die wegens deze of gene misdaad
gevangen was, wat het gewoon onderhoud aanging, mocht nim~

met betet zijn dan dat van de ingezetenen, die eerlijk en werk~

zaam, zich sober moeten behelpen". Wel moest er voor de zieke
gevangenen beter worden gezorgd, wat in vele kleine en verouderde
gevangenissen haast niet mogelijk bleek, terwijl de kosten van tran~

sport dienden te worden verminderd, op lange afstanden tegen een
vaste prijs voor voeding en huisvesting als volgens het tarief voor
militairen. De arbeidende en niet~arbeidende gevangenen mochten
niet dezelfde kosten veroorzaken; de eersten hadden meer rechten
op een betere voeding en verzorging! Het verschil in kostprijs per
hoofd over de verschillende gevangenissen was nog steeds te groot
en die te Breda behoorden tot de meest kostbare, mede doordat de
gemiddelde prijs der voeding hier 8-10 cent per dag en per persoon
meer bedroeg dan waarvoor de gedetineerden in de Zuidhollandse
gevangenissen werden bediend. 38)

Voor het eerst in 1818 werd het accoord van aanbesteding
ten behoeve van de Bredase gevangenissen dan ook niet goedge~

keurd door de minister van Justitie, in verband waarmee de gou~
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verneur der provincie Noord~Brabant zich met de volgende missive
richtte tot het Bredase college van regenten, een tekenend staaltje
van 's konings bezuinigingspolitiek ten aanzien van het gevange~

niswezen.
"Zijne Excellentie de Minister van Justitie de op den 18en

Maart (1818) plaats gehad hebbende aanbesteding van het onder~

houd der Gevangenen in deze Provincie vermeend hebbende niet
te moeten approberen uit hoofde van den hoogen prijs, waar voor
zulks had plaats gehad, heeft de voors. aanneming ten gevolge
van het door denzelve daartoe gedane aanbod gegund aan W, de
Lang Jz, aannemer van het onderhoud der Gevangenen in Zuid
Holland, op de voorwaarden van zijn loopend Contract voor ge~

melde Provincie en tegen denzelfden prijs van dertig cents per
Gevangen daags, welke door hem aldaar wordt genoten.

Onder toezending van afschriften van de door Zijne Excellen~

tie deswegens genomen dispositie en van het bovengemeld contract
U kennisgevende van deze beschikking, welke met 15 April aan~

staande zal beginnen effect te sorteren, verzoek ik UEd. dadelijk
de nodige arrangementen te willen maken, ten einde de gezegde
Aannemer op den bepaalden dag een aanvang met zijnen dienst
kunne maken en voorts te willen attenderen, dat aan denzelve aan
de eene zijde alle faciliteiten, welke met de goede order en de vei~

ligheid der Gevangenen zijn overeen te brengen, worden verleend,
en dat hij aan de andere zijde stiptelijk voldoe aan de verpligtingen,
hem bij het gezegd contract opgelegd".

Was de lichamelijke verzorging van de gedetineerden der
Bredase gevangenissen dus van 1813 af, zoals in de 18de eeuw
trouwens ook geschiedde, tegen vast tarief opgedragen aan de
cipier~kosthouder, om daarna over te gaan op een aannemer van
al de in Noord~Brabant destijds gevestigde gevangenissen, in 1818
trad daarvoor nu in de plaats een leverancier van buiten de pro~

vincie, tot groot misnoegen van de meeste Brabantse regentencol~

leges. Want in de praktijk stuitte deze voorziening meermalen op
grote bezwaren, vooral bij slecht weer, gebrek aan voldoende
communicatiemiddelen en wegens klachten van onderverhuur, waar~
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door de ene leverancier de ander de schuld gaf, zonder dat prac~

tisch iemand van hen aansprakelijk kon worden gesteld.
Ten slotte sorteerden ook deze maatregelen te weinig effect,

toen in het Verenigd Koninkrijk zowel het Belgische als het N eder~

landse gevangeniswezen op de helling kwam, enkele grote gevan~

genissen tot centrale strafgestichten met capaciteit van elk enkele
honderden gevangenen werden aangewezen, terwijl de meeste
kleine gestichten óf gesloten moesten worden óf in gebruik werden
gesteld als huizen van bewaring, tevens met accomodatie van hulp~

strafgevangenis. Dit alles zou op den duur het gevangeniswezen
veel minder kostbaar maken. meende de centrale overheid in Den
Haag.

Een raad van Administratie over de burgerlijke en militaire
gevangenissen, krachtens Kon. besluit van 26 Oct. 1821 in het leven
geroepen, moest dit alles voorbereiden en schrapte nu ook het
Bredase tuchthuis van de lijst der strafgevangenissen om het ge~

sticht als huis van arrest (en justitie) op de tweede kolom van
bewaringsgestichten te behouden. Daarmee was tevens het lot van
de Bredase Gevangentoren bezegeld, die nu voor goed buiten ge~

bruik gesteld werd als gevangenis. En met recht! Want het inwen~

dige van dit gebouw was in alles Middeleeuws, leende zich niet
langer voor huisvesting van preventieven en bovendien verkeerde
het geheel in een vervallen staat, die geen restauratie meer mogelijk
maakte. Jammer genoeg is het rapport van een z.g. "oculaire in~

spectie", die verschillende leden van genoemde Raad in de oudste
gevangenissen hielden om zich op de hoogte te stellen van de staat,
waarin deze gebouwen verkeerden, dus vermoedelijk ook wel te
Breda, nergens meer te vinden, noch in enig archief alhier, noch
in Den Bosch, evenmin in dat van het Departement van Justitie of
in het Algemeen Rijksarchief.

Dit is wel heel jammer, aangezien er over de samenstelling
en inrichting van de Gevangentoren toch al zo weinig gegevens
bestaan.

Er kwamen nu twee groepen van gevangenissen, namelijk die
voor de tenuitvoerlegging van merendeels langdurige gevangenis~
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straffen, weer onderverdeeld in: I huizen van correctie; II huizen
van reclusie en tuchtiging en III huizen van militaire detentie. Het
tuchthuis in Den Bosch behoorde voortaan tot deze groep onder 1I.

In de tweede groep, bestemd tot verzekerde bewaring "der
wegens misdaad of wanbedrijf beklaagde of beschuldigde perso~

nen", dus de huidige huizen van bewaring, werd de onderscheiding
ingevoerd van I huizen van arrest; II huizen van justitie; III pro~

voosthuizen en IV huizen van bewaring. Op deze crimineel~techni~

sche onderscheiding kunnen we hier niet dieper ingaan, doch vol~

doende zij het, er even aan te herinneren, dat het Bredase tuchthuis
voortaan in deze B groep thuishoorde, zowel onder I als II en dat
de zwaarst gestrafte gedetineerden na invoering der reorganisatie
van het gevangeniswezen in de loop van 1822 werden overgebracht
naar het Bosse tuchthuis.

Want dat onder de alhier gedetineerde personen vele waren,
tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld, blijkt mede uit de peri~

odieke verlening van gratie ter gelegenheid van 's konings verjaar~

dag. Daarvan bevatten de notulen der regenten interessante en vaak
typische bijzonderheden met een kort verslag, waarmee we dan te~

vens dit gedeelte van onze bijdrage willen besluiten, om haar in een
volgende jaargang van dit jaarboek voort te zetten.

Ingevolge de Grondwet van 29 Maart 1814 (art. 49) verleende
de Souvereine Vorst gratie, abolitie en remissie van straf na inge~

wonnen advies van de Hoge Raad der Verenigde Nederlanden,
welk prerogatief ingevolge art. 67 van de Grondwet voor het Ko~

ninkrijk der Nederlanden van 24 Augustus 1815, althans wat het
recht van gratie betreft, onveranderd werd bevestigd. Van dit recht
heeft koning Willem I dan ook gedurende de eerste jaren van zijn
regering een dankbaar gebruik gemaakt.

X. Massa-ontslag van Bredase gedetineerden in 1815.

Toen op 24 Augustus 1815 de regenten over de Bredase ge~

vangenissen in vergadering bijeenkwamen, was dit om een massale
verlening van gratie te behandelen, gezien een ingekomen missive
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van de procureur~generaalbij het Hoog Gerechtshof te 's~Graven~

hage, met als bijlage een lange lijst van namen der gedetineerden
in het tuchthuis te Breda, aan wie de koning, gehoord het advies
van het college van regenten, "ontslag uit hun confinement of afslag
van een of meer jaren heeft geaccordeert". Dit ontslag of deze ver~

mindering van straf werd de begunstigden natuurlijk verleend "ter
contemplatie van derzelver naarstigheid en goed gedrag", maar
was tevens een eis van de praktijk, om de meestal overvolle ge~

vangenissen wat te ontlasten.
In de brief van de procureur-generaal werd verder de wens tot

uitdrukking gebracht, dat op de verjaardag van Zijne Majesteit, -
24 Augustus -- door de regenten aan de met gratie en afslag van
straf begunstigden "met gepaste toespraken en vermaningen van de
aan ieder hunner verleende gunst kennis zal worden gegeven". Hier~
over moest verder rapport worden uitgebracht aan genoemde pro~

cureur~generaal.

Voor gratie kwamen toen in Breda in aanmerking. d.w.z. "ge~

heel ontslag uit hun confinement" niet minder dan 31 personen.
terwijl voor vermindering van straf waren voorgedragen één persoon
voor zes jaren, vijf voor vier jaren. vijf voor drie jaren. zeven voor
twee jaren en drie voor één jaar afslag, in totaal dus 52 gegrati~

eerden. Zo royaal men dus nog steeds was met de strafmaat bij d,e
vaststelling van het vonnis, zo gul werd ook gratie verleend.

Op de vastgestelde of daartoe aangewezen datum had nu de
afkondiging van 's konings gratiebesluit in het Bredase tuchthuis
plaats. Zij. die voor onmiddellijke invrijheidsstelling in aanmerking
kwamen. werden opgesteld op de binnenplaats. terwijl de overigen
werd bevolen plaats te nemen voor de traliën van hun respeetieve~

lijke vertrekken, "uitzicht hebbende op de binnenplaats". Toen deze
voorbereidingen waren getroffen en het voltallige college van regen
ten zich in vol ornaat en in het besef van hun waardigheid ook naar
de binnenplaats had begeven. hield de heer Hoppenbrouwers als
president~regent de volgende toespraak tot de gedetineerden, voor
zover het de vrijgestelden betrof. in carré opgesteld.

"Van wegens Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden
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ter gelegenheid van deszelfs Jaardag is het Collegie der Heeren
Regenten der Gevangenissen te Breda belast met de uitvoering van
het zoo weldadig als voor het hart der Regenten aangenaam Besluit
van Z.M. den Koning van den 8 Augustus 1815 nr. 14, waarbij aan
u allen, welke hier vergaderd zijn, geheel ontslag uit de Gevangenis
wordt verleend en waarbij aan de personen, welke wij hebben doen
voorkomen, een afslag van één of meer jaren worde toegestaan".

Nadat vervolgens de namen der ontslagen gedetineerden als~

mede die van hen, welke vermindering van straf hadden bekomen,
waren voorgelezen, vervolgde de pTesident~regent zijn toespraak
met de woorden: "Gij allen hebt nu op een wettige wijze kennis
bekomen van de genade, welke het Zijne Majesteit den Koning
heeft behaagd u te verleenen. Ontfang die genade met dankbaar~

heid en op dit oogenblik ontslaat het Collegie van Regenten in
naam van Z.M. den Koning u allen, die hier beneden vergaderd
zijt, geheel en al uit uwe gevangenis en stelt u op vrije voet. Eens~

gelijks verleent het Collegie van Regenten in naam van Z.M. den
Koning aan u allen, wier confinementen nog moesten voortduren,
den afslag, welke bij Hoogstdeszelfs besluit aan u is toegekend.

"Het Collegie van Regenten hoopt en verlangt, dat gij, die
door de weldaden des Konings in de Maatschappij terugkeert, u
in het vervolg zult onthouden van alle en ook in het bijzonder van
die euveldaden, welke oorzaak van uw confinement en gevangenis
zijn geweest. Aanbid God almagtig, eerbiedig den Koning en ver~

kondig zijn weldaden. En gijlieden, wier confinement nog niet ge~

eindigd maar wel verzacht is, gedenk steeds hoe groot de weldaad
is, die Zijne Majesteit u reeds heeft bewezen. Tracht door werk~

zaamheid, onderdanigheid en gehoorzaamheid, zoowel aan het Col~

legie van Regenten als aan den Cipier, de genade van Z.M. ook
verder te verdienen. Gij ziet daarvan heden het gelukkig gevolg.
Zoude het tegendeel waar zijn, dan waren de Heeren Regenten
door u zelf in de noodzakelijkheid gebracht om de strengste maat~

regelen te gebruiken en de zwaarste straffen uit te oefenen. Heeren
Regenten zeggen u nogmaals: weest allen getrouw aan uw pligten
en roept met ons: leve de Koning!" 41)
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Daarna trok het regentencollege zich weer in vergadering te~

rug in de daarvoor bestemde kamer in het tuchthuis. terwijl de of~

fieier, Mr van den Heuvel. zijn orders en instructies gaf om de
ontslagen gedetineerden "zooveel mogelijk geïsoleerd en niet troups
gewijze uit de stad Breda te doen vertrekken". Intussen een vrij~

lating "en masse". welke nog weinig geestelijk heilzame elementen
inhield van een doeltreffende reclassering en nazorg. gelijk we die
thans kennen. Doch de weg van "zedelijke verbetering der gevan~

genen" tot reclassering is dan ook een zeer lange weg geweest,
nog steeds niet zonder hinderlijke voetangels en klemmen!

(Wordt vervolgd)

AANTEKENINGEN.

1) Mr. C. C. N. Krom, De rechterlijke organisatie in Noord-Brabant vóór
1795, in: Rechtsgeleerd Magazijn, 2e Jaargang, Haarlem, 1883, blz. 21û
vlg.; Mr. J. W. Bosch, De Bibliotheek van de Souveraine Raede en Leen
hove van Braband ende Landen van Overmaze te Breda, in: Jaarboek van
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van .3tad en Land van Breda "De
Oranjeboom", deel lIl, Jaargang 1950, blz. 31 vlg.
2) Tot 1831 werd nog geadresseerd: "aan de Regenten over de Gevange
nissen" te Breda, id. "CiViele Gevangenissen", id. "het Correctioneele Ge
vangenhuis", totdat in de correspondentie van 1832 en volgende jaren de
term "Huis van Arrest" te Breda voorgoed ingang vond en gehandhaafd
bleef, tot in 1886 eerst de term strafgevangenis en in 1892 daarnaast die
van Huis van Bewaring ingevolge de Beginselenwet van eerstgenoemd
jaar de oude terminologie deed verdwijnen.
3) Zie over de verschillende benamingen voor gev'angenissen en haar
onderdelen gedurende de Middeleeuwen en in de 16de eeuw mijn artikel in
"Themis", en het eerste hoofdstuk van mijn boeken "In en om de Gevan
genis, van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië", 's-Gra
venhage, 1936, en "Haarlemsche Gevangenissen", Haarlem, 1928.
4) Vg!. o.a. Pater Placidus O.M.Cap., Rebellen in 1572 te Oosterhout en
te Etten gevangen genomen, binnen Breda verhoord en terechtgesteld,
in: Jaarboek "De Oranjeboom", lIl, blz. 53 vlg.
5) Vg!. mijn artikel Waar stonden ten tijde der Republiek onze Gevan
genissen? in: Tijdschrift voor Strafrecht, dl. XLI, af!. 4.
6) Als bijzonderheid dient hierbij even te worden opgemerkt, dat de no·
tulenboeken met een 17-tal vonnissen en enl{ele andere stukken, de eerste
voor de periode 1815-1869, de tweede voor die van 1730-18~4, thans in
het Gemeente-archief te Breda berusten, zonder dat uit enig procesverbaal
kan blijken, hoe en waarom juist dit deel van het archief van het voor
malige tuchthuis in het Gemeente-archief is terechtgekomen, terwijl het
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jongere restant nog in het archief der Strafgevangenis berust. We laten
hier even Voor belangstellenden een specificatie volgen van dit oudste deel
van het tuchthuis-archief in het Gemeente-archief, omvattende zes banden
en een legger met losse bescheiden:
1. "Notulen van (het College van Regenten van het Tuchthuis) 21 Januari
1815 - 25 Juni 1818".
2. "Notulenboek van het Kollegie van Regenten over de gevangenissen te
Breda 3 Juli 1819 - 5 Juli 1823".
3. Als voren 16 Augustus 1823 - 11 Augustus 1830.
4. Als voren 11 Augustus 1830 - 8 October 1841.
5. Als v'oren 3 December 1841 - 30 October 1853.
6. Als voren 30 October 1853 - 24 April 1869.
Bij dit laatste notulenboek in het Bredase Gemeente-archief sluit aan het
eerste , berustende in het archief van de Strafgevangenis alhier, dat loopt
over de periode 24 April 1869 - 11 Augustus 1886, toen het Huis van Ar
rest aan de Halstraat buiten gebruik gesteld en vervangen werd door de
nieuwgebouwde cellulaire Strafgevangenis aan de Nassausingel, tot 1892
tevens Hulphuis van Bewaring. Dank zij de welwillende medewerking van
de directeur der Strafgevangenis, de heer B. B. Broekaart en zijn staf,
heb ik het op twee verschillende plaatsen bewaarde gevangenisarchief
der 19de eeuw kunnen completeren en inventariseren.
Aaneensluitend over het tijdvak 1815-1903 zijn de Notulenboeken van
het College van Regenten bewaard gebleven, met uitzondering van dat
over de jaren 1895-1899. Zij behelzen belangrijke bouwstoffen voor de ge
schiedenis van het gevangeniswezen te Breda gedurende de vorige eeuw.
7) Over de staat der gevangenissen en de behandeling der gevangenen
in het departement Brabant tijdens de bezetting van ons land door de
Fransen zie men mijn bijdrage: Een Rapport over het gevangeniswezen
van Staats-Brabant uit het jaar 1806, in: Tijdschrift voor Strafrecht, dl.
XXXIX, afl. 4.
8) Extract van het Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den ......
December 1813. De juiste datum is in geen der bronnen van het Neder
landse staats- en strafrecht te vinden.
9) Een algemeen beeld Van hetgeen door koning Willem I ter verbetering
van het gevangeniswezen in het Verenigd Koninkrijk is tot stand gebracht,
vooral in de periode 1813-1821, vindt men getekend in mijn artikel: Het
gevangeniswezen in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden tijdens de
regeering van Koning Willem I (1813-1830), in: Tijdschrift voor Straf
recht, dl. XL, afl. 3.
10) Circulaire Min. van Justitie d.d. 30 Januari 1816 (nr. 325) houdende
opgave van eenige punten, welke aan de overweging der Collegien van
Regenten onderworpen worden, om, betrekkelijk het Gevangeniswezen, een
vast en doelmatig stelsel te kunnen aannemen; in: J. J. de Jongh, Verza
meling van Wetten, Decreten enz. betreffende het Gevangeniswezen in
de Nederlanden sedert de invoering van de Fransche wetgeving tot en
met den jare 1844, Leeuwarden, 1846, blz. 81 vlg.
11) In de loop van het jaar 1815 werd het gevangeniswezen als dienstvak
en voorwerp van overheidszorg van het Departement van Binnenlandse
Zaken overgebracht naar dat van Justitie, om van af de 15 October 1823
opnieuw te ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Waterstaat (-1842). Sinds laatstgenoemd jaar ressorteert het bestendig
onder het Dep. van Justitie.
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12) Lees: wel'den.
13) Zie behalve vele brieven, rapporten e.dgl. stukken van Mr. van
Maanen, afgedrukt bij Dr. Colenbrander in diens "Gedenkstukken betref
fende de algemene geschiedenis v'an Nederland" (inz. dl. V en vlg.) de
biografie van deze jurist en staatsman door Mr. J. A. Molster, Cornciis
Felix van Maanen geschetst, in: "Nederland en de Nederlanders in de
XIX eeuw, Amsterdam, 1857. Een uitvoeriger en op de jongste gegevens
berustende biografie van deze voor zijn tijd hoogst merkwaardige figuur
blijft echter zeer gewenst.
14) Banken is de naam van een hazardspel, waarbij een der spelers de
bank houdt. Een beschrijving ervan vindt men bij De Bo, Westvlaamsch
Idioticon, Brugge 1873. De bankeI' is dan hij, "die de kaarten in pakskens
afzet, als men bankt of tuischt met de kaart". (1.c.79)
15) Dit misdrijf werd reeds in de 16de eeuw gerekend tot de politieke mis
daden, gericht tegen de heer en het stadsbestuur en deswege zwaar ge
straft, mede op grond van de adviezen der oudere criminalisten in die
eeuw als Wielant, De Damhoudere enz.
16) Thans: disciplinaire straffen opgelegd door de gestichtsdirectie.
17) Namelijk met de tondeldoos en daarbij behorende vuursteen.
18) Natuurlijk met de bedoeling om met dit losse stro des te gemakkelijker
brand te stichten, een vergrijp, dat in menige ouderwetse gevangenis is
gepleegd, of nog tijdig werd voorkomen.
19) Vgl. verder over het gebruik van sterke drank in de gevangenis gedu
rende de 19de eeuw, hfst. XIV van mijn boek "In en om de Gevangenis"
(1936) of mijn artikel in "De Wegwijzer", 1932, afl. 2.
20) Vgl. hierover voor de behandelde periode Dr. J. M. van Bemmelen, Van
zedelijke verbetering tot Reclasseering, Geschiedenis van het Neder
landsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, 1823-1923,
's-G. avenhage, 1923, bladz. 65-67
21) Over de godsdienstige verzorging der gedetineerden en preventieven
zijn er vóór 1826 weinig gegevens in gedrukte Vorm. Vgl. voor de 17de
eeuw mijn art. Kek en gevangenis vóór drie eeuwen, in: Nieuw Theolo
gisch Tijdschrift, 1926, afl. 4, en voor de 18de eeuw: Bossche Gevangenis
sen en Gevangenen I-lH, in: Bijdragen Vad. Gesch. en Oudh., 1932-'33,
HIjIV. Eerst in het jaar 1826 wel'd bij Kon. Besluit van 11 October uit
gevaardigd een "Instructie wegens de Godsdienstoefening in de groote
Strafgevangenissen en in de Burgerlijke en Militaire huizen van Verzeke
ring, afgedrukt bij J. J. de Jongh, Verzameling van Wetten etc. Gevan
gemswe2en, I, 383-384; zie aldaar ook 1;<;'1, 124, 586; vgl. verder Van
Bemmelen, l.c. 64-65. Vóór 1826 werd de voo:'ziening in de godsdienstige
behoeften der gedetineerden plaatselijk geregeld; vgl. daarover wat de
gevangenissen van Breda en verder in Brabant betreft, mijn art. Een
Rapport over het Gevangeniswezen van Staats-Brabant enz. in: Tijdschrift
' ....001' Strafrecht, dl. XXXIX, afl. 4, blz. 431-433, o.a. over de werkzaam
heid van kapelaan Hooydonk in het Bredase tuchthuis anno 1808. De
kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier verzocht in 1815 aan het col
lege van regenten toelating van de heer 1. M. Harthoorn, voo. lezer en
voorzanger in de Kleine of Markendaalse kerk, tot "ziekentrooster voor
de Gevangenen alhier" in de plaats van I. E.kelens, oud-ouderling van die
gemeente, welke voordracht werd doorgezonden aan de gouverneur der
provincie (Notulenboek College van Regenten op dat jaar).
22) Over de "oeconomie", zoals men het anderhalve eeuw geleden uitdruk-
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te, waarmee dan speciaal de gevangenisarbeid en zijn financiële resulta
ten worden bedoeld, in het Bredase tuchthuis omstreeks 1800 is een merk
waardig rapport bewaard, ten dele gedrukt en door mij behandeld, welk
rapport was uitgebracht door Johannes Goldberg in diens kwaliteit van
agent der Nationale economie, gedrukt in: Tijdschrift voor Staathuishoud·
kunde en Statistiek, jrg. 1859-60.
23) Reeds in de 18de eeuw waren gelijktijdig een doctor medicinae en een
chirurgijn voor de geneeskundige hulp aan het tuchthuis en de Gevangen
toren te Breàa verbonden.
24) De titulatuur van concierge, cipier, géolier enz. voor hoofd van de
plaatselijke straf- en bewaringsgestichten was geheel overgenomen van
het Franse strafstelsel tijdens de bezetting van 1795-1813. Voordien
sprak men meest van binnenvader en -moeder, tuchthuisvader enz; zie
daarover en over de verschillende in de tucht- en spinhuizen werkzame
gevangenissuppoosten, vooral tijdens àe Republiek, mijn b'"drag-e: Een ge·
v'angenisbeeld uit de 17de eeuw; 17de eeuwsche gevangenistoestanden, ge
zien in het licht der personeelsformatie en het gehalte van het tuchthuis
personeel, in: Themis. 1936 I, blz. 1-36. Het Bredase tuchthuis was een
der eerste strafgestichten hier te lande, dat reeds in 1748 een directeur
aan het hoofd had, vgl. mijn artikel Tuchthuis-directeur gevraagd per
advertentie (te Breda in 1741'l) , in: Maandschrift voor het Gevangenis·
wezen, 2e jrg. 1950-'51, blz. 243-244.
25) De eerste criminele statistieken van D'Alphonse, Aperçu de la Hollan·
de (1813) en Ad. Quetelet, Recherches statistiques SUl' Ie Royaume des
Pays-Bas (1826) werden eerst in 1829 gevolgd door een justitiële en cri'
minele statistiek, waaronder ook was begrepen een gevangenisstatistiek,
de eerste in druk verschenen; v5\"l. Mr. W. A. Bongel', Over criminele sta
tistiek, reeds geciteerd, blz. 425 vlg.
26) "Instructie van den Conchierge van het Tuchthuis te Breda, 15 Maart
1815", Portef. VI Ingekomen stukken, 1814-183·9, Archief Strafgevan
genis Breda.
27) "Instructie voor den Cipier van den Gevangentoren te Breda, 15 Maart
1815", Portef. VI als voren.
28) Een aantal van deze staten bevindt zich in dezelfde portefeuille.
29) Ook deze correspondentie berust in dezelfde portefeuille.
30) Zie daarover het laatste hoofdstuk van mijn boek "Haarlemsche ge·
vangenissen, 1928; hfst. XV van "In en om de gevangenis".
31) Dit aantal bedroeg in 1814 in totaal 193 pe-:sonen, n.l. 157 mannen en
36 vrouwen, in 1815 211, in 1816 224. Portef. Vl. Archief Strafgevangenis
Breda en Register geconfineerden 1811-1816 Archief Strafgevangenis
Den Bosch.
32) Eerste Notulenboek College van Regenten Tuchthuis Breda (onge·
pagineerd), op datum 13 Juni 1815, Gemeente-archief Breda.
33) Ibidem, d.d. April en 19 Juni 1817.
34) De eigendomsh-westie van veel stedelijke tucht- en spinhuizen is in
vele plaatsen sedert 1813 een bron van ongenoegen en wrijving geworden
tussen Rijk, provincie en stad, aangezien deze gebouwen sedert 1811 als
rijkseigendom werden beschouwd, zij het dan onder protest van vele stads
besturen; vgl. daarover Archief: Geschiedenis der gebouwen bij het De·
partement van Justitie in gebruik, Dep. v. Justitie, Den Haag.
35) Notulenboek C. v. Regenten Tuchthuis, Gemeente-archief Breda.
36) Ibidem.
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37) Bredasche Courant, jrg. 1924, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
38) De Jongh, Verz. Wetten Gevangeniswezen, blz. 124.
39) Notulenboek C. van Regenten Tuchthuis, Gemeente-archief Breda op
1818.
40) De Jongh, Verz. Wetten Gevangeniswezen, blz. 120-128.
41 ) Notulenboek C. van Regenten Tuchthuis Breda, Gemeente-archief
Breda.
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