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Geld binnen het
Kasteel van Woerden
Het Kasteel van Woerden was in de vijftiende eeuw niet als gevangenis
gebouwd, maar bleek er later toch heel geschikt voor te zijn. Doordat het vrij
hoog gelegen was en omgeven door grachten, konden de gevangenen moeilijk
ontvluchten. Heel bijzonder was dat er in de negentiende eeuw speciale
gevangenismunten, ook wel fictieve munten genoemd, in omloop waren in het
kasteel. Dit artikel gaat daar nader op in.

Door Allex Kussendrager
Het Kasteel van Woerden is gebouwd rond
1410 in opdracht van Hertog Jan van Beieren,
broer van de Hollandse Graaf Willem VI
van Oostervant. Door de strategische ligging
op de oostelijke grens van het Graafschap
werd het kasteel wel ‘de sleutel van Holland
genoemd’.
Het kasteel werd eeuwenlang beheerd in
opdracht van de Graven van Holland, later
de Staten van Holland. In 1787 zetelde de
Commissie van Defensie in het Kasteel. Deze
Commissie had als taak de verdediging van de
provincie Holland en de stad Utrecht.1
Kasteel als gevangenis
Na het ontstaan van de Bataafse Republiek in
1795 functioneerde het kasteel tot 1799 als
staatsgevangenis. Het huisvestte belangrijke
personen zoals de raadspensionaris van
Holland, mr. Laurens Pieter van de Spiegel,
en graaf Willem Gustaaf Frederick Bentinck
van Rhoon en Pendrecht. Deze heren
werden niet in een ondergrondse kelder
opgesloten. Ze mochten vrij wandelen op
de binnenplaatsen op de weergangen. Ook

was het hen toegestaan familie en vrienden
te ontvangen en hadden ze een persoonlijke
bediende tot hun beschikking. In 1798 werden
de staatsgevangenen vrijgelaten of ergens
anders ondergebracht en stond het kasteel een
jaar leeg.
In 1799 deden Engelse en Russische
militairen een invasiepoging in de kop van
Noord-Holland om de Franse overheersing
te beëindigen. De ondersteuning van de
Hollandse militairen stond onder leiding van
Willem-Frederik, de zoon van de in 1795
gevluchte Willem V. De bedoeling was om
door te stoten naar het Franse keizerrijk,
waarna Willem-Frederik als heerser over de
Oude Republiek kon terugkeren. De aanval
mislukte jammerlijk en veel soldaten raakten
gewond. Het leegstaande kasteel werd in 1799
een militair hospitaal voor de gewonde Britse,
Russische, Franse en Hollandse soldaten.
De eerste tien jaar van de negentiende eeuw
stond het kasteel weer leeg. In 1811 werden er
enige tijd Franse militairen verzorgd, omdat
de ziekenhuizen in Utrecht overvol waren.

Het duurde tot 1814 voor
het kasteel een andere
functie kreeg. Na de
stichting van het Koninkrijk
der Nederlanden met
prins Willem-Frederik als
koning Willem I, werd
het weer een gevangenis,
deze keer voor Franse
krijgsgevangenen. In
datzelfde jaar kwam het
kasteel onder beheer van
het Departement van
Binnenlandse Zaken.
Tussen 1814 en 1818
werd er aan de oostelijke
muur een nieuwe vleugel
gebouwd om meer militaire
gevangenen te kunnen
bergen. Deze vleugel werd
in 1818 in gebruik genomen.
Volgens de overlevering
werden er meer dan 450 (!)
personen ondergebracht. In 1824 gingen de
gevangenen naar het Leidse Pesthuis en werd
het kasteel benut als militaire opslag.2
Op 25 augustus 1830 brak de Belgische
Opstand uit. Als gevolg hiervan werd
’s-Hertogenbosch in staat van beleg gebracht
en moest de daar gevestigde ‘criminele
strafgevangenis’ zo snel mogelijk worden
ontruimd. Op 28 oktober werd dit in gang
gezet. In de krant De Noord Brabander van 30
oktober 1830 staat:
“Gister is men begonnen het huis van reclusie
en tuchtiging alhier te ontruimen. Twee
honderd gevangen zijn in twee schepen
naar Leijden vervoerd, onder geleide van
eene wacht van 30 schutters, den ouderkommandant vier gevangenen bewaarders en
vijf marechaussée’s. Door den aanhoudende
regen, storm en tegenwind hebben dezelve niet
verder dan tot Engelen, een uur buiten deze
stad, kunnen komen, en zijn dezelve dezen
morgen door de twee stoomboten de Julia en

Het kasteel omstreeks 1850 met zicht op
gevangenisblok als gravure van J. Poppel.

de Anna Paulowna op Sleeptouw genomen tot
Delft, van waar dezelve te voet naar Leijden
zullen worden overgebracht.
Op 1 november zullen 60 à 70 vrouwen per
schip naar Hoorn worden overgebragt, en
de overige mannelijke gevangenen zullen
vervolgens naar Woerden worden vervoerd.” 3
Tegelijk met de gevangenen uit Brabant
‘verhuisden’ ook de fictieve munten mee naar
Leiden en Woerden.
Fictieve munten
Fictieve munten, ook wel huismunten, gevangenismunten of tokens genoemd, werden
ingevoerd bij Koninklijk Besluit 101 van 11
februari 1823.4 Contant geld kregen gedetineerden niet in handen. Het zakgeld werd
aanvankelijk uitgereikt ‘in eene fictieve munt
van blik, leder of papier, naar mate dit voor
ieder gevangenhuis zal worden bepaald’, zo
meldt het desbetreffend Koninklijk Besluit.

94
De kantinebeheerder wordt daarin met
ontslag bedreigd als hij toch ”speciën van
goud, zilver, koper of biljoen of enig ander
voorwerp van waarde als betaling aanneemt”.
Door het gebruik van deze fictieve munten
wilde men voorkomen, dat gevangenen hun
verdiensten buiten de gevangenis konden
gebruiken, bijvoorbeeld bij ontsnapping of
voor de aanschaf van sterke drank. Bij ontslag
uit de gevangenis kon het gevangenisgeld
voor regulier geld worden omgewisseld.
Op grond van dit Koninklijk Besluit werden
vanaf 1824 door blikslagers vervaardigde
ijzeren betaalpenningen in de gevangenissen
in gebruik genomen, voor het eerst in
de in dat jaar geopende kantine van de
strafgevangenis te Leeuwarden. In Woerden
werd vanaf 1830 gebruik gemaakt van de
blikken penningen die uit ’s-Hertogenbosch
waren meegekomen. Deze enkelzijdige
munten (er staat maar aan één kant een
opschrift) met de waarden van ½, 1, 5,
10, 25 en 50 cent waren vervaardigd door
blikslager Hendrikus Wansik (2 oktober
1778-7 maart 1869) die in de Kerkstraat
te ’s-Hertogenbosch woonde.5 De munten
waren geklopt (ingestempeld) met een vier of
vijfbladige bloem/roosje. Ze zijn omschreven
in het Handboek van de Nederlandse Munten
1795 – 1975 onder de nummers Schulman
453-458.6
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Waaraan konden de gevangenen dit geld
nu uitgeven? Op 13 oktober 1829 schrijft
John Bowring7 over de munten: ”Tweemaal
worden de gevangenen gespijsd: ieder krijgt
een pond brood per dag ‘s morgens eten zij
soep en ‘s namiddag om vier ure aardappels
met vleesennat. In de gevangenis is ene
plaats, waar de gevangenen een gedeelte
hunner verdiensten kunnen besteden aan
versnaperingen zoo als brood kaas boter
sterken drank (dit maar eenmaal daags)
tabak en dergelijke. De betaling geschiedt
in penningen, die alleen in het gesticht
gangbaar zijn; in welke munt de gevangenen
een gedeelte hunner verdiensten ontvangen.
Van deze verdiensten komen zeven tienden
aan het huis, zoo het zware gevangenen
zijn; zes tienden wanneer de gevangenen
alleen tot opsluiting zijn veroordeeld; en vijf
tienden, wanneer zij wegens misdaden van
geringer aangelegenheid worden gestraft.
De winst op de waren die in het huis aan de
gevangenen worden verkocht, overschrijdt
naar men mij verzekerde geen 15 per cent.
Ieder gevangene kost den Staat dagelijks
13 cents.”

Voor ’s-Hertogenbosch door blikslager Hendrikus Wansik vervaardigde
gevangenismunten, die ook in Woerden in gebruik zijn geweest.

In 1834 voerde de Minister van Binnenlandse
Zaken uniforme betaalmunten in en werden
de particulier vervaardigde munten, zoals die
uit ’s-Hertogenbosch, buiten omloop gesteld.
Dit nieuwe, uniforme, gevangenisgeld is
vervaardigd door de Munt in Utrecht.8 Op
de voorzijde van de munten was, in een
verheven cirkel in het midden, ruimte gelaten
om de ‘stadsletter’ in te slaan. Dit moest in
de gevangenis zelf gebeuren. Dit betrof voor
Leeuwarden een cursief ingestempelde L,
Hoorn de letter H, Gouda een G, Rotterdam

een R en Leiden een L. Alleen in Woerden
werden munten (behalve de gulden) zonder
letter in omloop gebracht. Munten zonder
stadsletter kunnen overigens ook afkomstig
zijn uit de niet gebruikte voorraden van
andere gevangenissen.
Op 27 maart 1834 werden de eerste munten
in Woerden afgeleverd.9 Op 1 april 1837
werd hieraan nog een aantal toegevoegd
zodat de aantallen in omloop (kunnen) zijn
geweest volgens het overzicht op pagina
xx.10

Penningen, vervaardigd door de Munt te Utrecht, bestemd voor de tijdelijke
strafgevangenis Woerden

In het ‘Verslag der Centrale Afdeeling,
omtrent het ontwerp van het eerste boek van
het Wetboek van Strafregt’, mei 1840, staat
onder Art. 24;11:
‘Zes leden berusten in het gestelde; maar
twee leden keuren eene bepaling af, die op
geldaristocratie uitloopt en ongelijkheid
bevordert. Bovendien zal deze gunst, naar
hun oordeel, in de toepassing weinig baten,
naardien het gewone geld niet gangbaar in
de gevangenissen is, en strijdt het zelfs in
sommige gevallen met de reglementen dier
gestichten. Bloedverwanten of vrienden
kunnen alleen aan den kommandant van het

gesticht gelden ter hand stellen, om hetzelve,
door verwisseling in fictieve munt, aan de
gevangenen uit te reiken. Van deze ontvang
en afgifte wordt naauwkeurig boek gehouden.
Maar het voorschrift blijft gelden, dat de
kommandant een gevangene ‘s wekelijks niet
meer, dan eene bij de reglementen, voor elke
klasse vastgestelde som, kan uitbetalen, bij
voorbeeld: die der 1ste klasse zijn geheel van
het genot verstoken, die der 2de mogen tot
uiterlijk 15 cents, die der 3de tot 30, en die der
4de klasse tot 50 cents per week genieten’.
De gevangenen mochten dus ook financiële
ondersteuning van buitenaf ontvangen.
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Op 1 januari 1840 waren er 516 gevangenen
en nog een aantal bewaarders gehuisvest in
het Kasteel. Het aantal gevangenen nam in
de loop van de jaren wel af. In 1850 waren
er 475, in 1855 415 en in 1859 nog 220
gevangenen over.12
Het Ministerie van Justitie had om praktische
redenen besloten om de strafgevangenis in het
Woerdense kasteel als locatie aan te wijzen
voor joodse gevangenen uit het hele land.
Zo hoefde er in slechts één strafinrichting
in Nederland kosjer gekookt te worden.
Lange tijd was ook de commandant van de
gevangenis van joodse afkomst. Het verblijf
van de joodse gevangenen is mede de reden
geweest dat er in Woerden in 1856 een Joodse
begraafplaats aan de Kleine Buitenwal (waar
nu het Westdampark ligt) werd opgericht.
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Voorheen moesten de joodse overledenen naar
Gouda worden vervoerd om daar begraven te
worden.
Tussen 1853 en 1860 werd aan de
buitenzijde van de westelijke vleugel
een gebouw van twee verdiepingen
met zolder toegevoegd. Deze aanbouw
stond in de volksmond bekend als
‘de vrouwengevangenis’. Toen de
verbouwing in 1860 gereed was, verloor
het Kasteel namelijk zijn functie als
gevangenis voor mannen. In 1861 werd
de vrouwengevangenis van Gouda
opgeheven en verhuisden de veroordeelden
naar de strafgevangenis van Woerden.
Deze vrouwengevangenis werd in 1872
opgeheven.

Noten

Het is opvallend dat er bij de Woerdense of

ongeklopte munten doorboorde exemplaren
voorkomen. Eén exemplaar van tien cent bevindt
zich in de collectie van het Stadsmuseum Woerden,
een ander exemplaar met de waarde van vijf cent
heeft de auteur in bezit.

Einde ﬁctieve gevangenismunten
Met ingang van 1 juli 1861 werd het gebruik
van fictieve munt in de gevangenissen niet
langer toegestaan en werden inkomsten
en (kantine)uitgaven door de gevangenisadministraties geboekt op de voor de
gedetineerden aangehouden rekeningen.
Eventuele overschotten werden bij wijze
van uitgaanskas toegestuurd aan de
burgemeester van de plaats waar de exgedetineerde ging wonen en konden daar
worden afgehaald.13
Over de auteur:
Allex Kussendrager (1955) verricht onderzoek
naar bakenloden en loden penningen met een
(tijdelijke) betaalfunctie. Met betrekking tot deze
penningen onderhoudt hij de website www.loodjes.
nl en heeft hij het boek ‘Bakenloden – Voor een
veilige route door de Noordelijke-Nederlanden’
uitgegeven.

De vrouwengevangenis anno 1960. (Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Voor wie meer wil weten/lezen over
‘betaalmiddelen’ in Woerden of geïnteresseerd
is in tijdelijke (loden) betaalmiddelen of
bakenloden verwijst de auteur naar zijn
website www.loodjes.nl. Aanvullingen en
op- of aanmerkingen zijn welkom via e-mail
info@loodjes.nl.
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