
Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 'Een paerdeken om de luyden op te pijnegen' Utrechtse gevangenissen 1: kasteel Vredenburg De provincie Utrecht kent een rijke geschiedenis van gevangenissen. In deze jaar-gang van Oud-Utrecht presenteren we, in chronologische volgorde, zes korte profie-len. Te beginnen met het gevang dat zich ergens in het kasteel Vredenburg bevond. denburg pas uit 1540 stamt^, mo-gen we er van uitgaan dat Vre-denburg vanaf 1530 als 'gevange-nis' dienst heeft gedaan. In striktjuridische termen was het eenhuis van bewaring, omdat langevrijheisstraffen in het toenmali-ge recht nauwelijks voorkwa-men, lijfstraffen en verbanningdes te meer. De bronnen gebrui-ken echter consequent hetwoord gevangenis. Martelwerktuigen Helaas vermelden - in tegenstel-ling tot de rentmeestersrekenin-gen - de zeer gedetailleerde in-ventarissen geen enkel vertrekals gevangenis.3 Wel worden inde poorttoren een examenkameren een pijnkamerken genoemd.In de examenkamer werden degevangenen verhoord en als defunctie van het pijnkamertje doorzijn naam al niet duidelijk was: erstond een pijnbank in. In 1545 waser ook in de examenkamer eenmartelinstrument: een paerdekenom de luyden op te pijnegen.Kennelijk was deze ene gevange-nis op den duur niet voldoende,want in 1554 kreeg Jan Jansz,metselaar en

burger van Utrechtyf (= pond) betaald voor 't mae-cken opte sterckte van Vreden-burch tUtrecht boven die poortealdair een nieuwe gevangenissedaer men die gevangen leggenmach. Airnt Spijcker, koopmanen burger van Utrecht, leverdedaarvoor twintig loep calcx voor3f (een loop bevat 72 liter). In derekening over 1560 is sprake van't maecken van de tweede gevan-genisse onder in den toorn en vanhet repareren van de bovenstegevanckenisse. Dat het groten-deels houten 'inbouwen' ge-weest zijn, blijkt uit de aanschafvan hout, bakken, plancken, rib- bestuurlijke taken, vooral een ju-ridische functie had als oppersterechtbank in Stad, Steden enLanden van Utrecht. Het Hof ze-telde in een paar gehuurde ver-trekken in het Elisabeths Gast-huis op de hoek van de Lange Eli-sabethstraat en het Vredenburg.Rechtbanken hebben met boe-ven te maken en die kun je - alsze eenmaal gearresteerd zijn -, Taro. Hoekstra De bouwvan Vredenburg begon inapril 1529 met het doel de Utreclit-se stadsbevolking na de maclits-overname door keizer Karel V op 21oktober 1528 onder de duim tehouden. Daartoe lag er een garni-zoen van Nederlandse, Waalse enDuitse soldaten, maar ook het ge-bouw zelf moest imponerendIn 1530 werd het Hof van Utrechtopgericht, dat naast politieke en 14 tot hun vonnis het beste opslui-ten in een 'huis

van bewaring'.Welke plaats was er veiliger endichterbij het Hof dan Vreden-burg? Hoewel de eerste vermel-ding van een gevangenis op Vre- Vredenburg omstreeks 1535. Gravure uit 1656 door C. Decker naar eenanoniem schilderij uit omstreeks 1535. 1) De poorttoren, waarin de gevangenen zaten. 2) Het schavot uit 1529. 3) De kruittoren op de voorburcht.Foto: Het Utrechts Archief vereniging Oud'Utrecht februari 2002






