
Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Criminaliteit en straf in de Baronie van IJsselstein van 1750 tot 1795I Anke Bruynis en Manneke Ormeling we pas op het spoor komen als we decriminele rol en de Plakkaten en Handvestengaan bekijken. Op deze manier proberen wetevens meer te weten te komen over hetdagelijks leven van mensen uit de achttiendeeeuw. De rechtspraak, onderdeel van desociale geschiedenis, kan ons een glimp latenzien van het leven in en de opvattingen overde maatschappij van de achttiende eeuw, indit geval toegespitst op inwoners van debaronie van IJsselstein. Waarom juist de baronie? IJsselsteinbekleedde in de Republiek van de ZevenVerenigde Nederlanden een unieke positie:het was een Soevereine heerlijkheid, directonder het bestuur van de prins van Oranj e diebaron van IJsselstein was. Het kende eigenhandvesten: de 'Ordonnantie door Z.K.H,gegeven op Policie en Justitie in de stad en debaronie van IJsselstein'. Het rechterlijkarchief van IJsselstein en het archief van

debaronie van IJsselstein bevinden zichgrotendeels in Utrecht in het Rijksarchief,waardoor het voor ons goed toegankelijkwas. De achttiende eeuw vonden we ergaantrekkelijk: het was het tijdperk van deVerlichting, waarin naar verluidt de straffenminder zwaar en wreed werden en waarinniet langer uitsluitend gestraft werd om demaatschappij te beschermen tegen eenindividu dat als een gevaar voor deharmonieuze samenleving werd beschouwd,maar waarin werd gestreefd naar verbetering Criminaliteit en straf in de baronie vanIJsselstein van 1750 tot 1795 als onderwerpvan een studie vraagt om enige toelichting engrensafbakening. Allereerst moeten we weten wat weverstaan onder criminaliteit.Een definitie met een normatieve inhoudgeven we niet, omdat deze - per definitie - totmislukken gedoemd is&quot;. Ze roept meervragen op dan ze kan beantwoorden.Criminaliteit in de baronie van IJsselstein isvoor ons dat gedrag, dat door de wetgeverstrafbaar gesteld is. Deze bepaalt welkegedragingen niet getolereerd kunnenworden. Het

reglement van 2 juli 1683,uitgevaardigd door de prins van Oranje alsbaron van IJsselstein, spreekt zich aldus uit: 'Ende opdat daergeen bedencken oftwijffelingen en souden mogen zijn, watsaeken Wij verstaan min of meer crimineel tewesen ofte naer crimen te smaken (...)soverklaren Wij daeronder alhier te begrijpengeneralijcken alle transgressien van dePlacaten en Handvesten van de voorz. onseBaronie van Isselsteijn, daer bij eenigepeenniele boeten of breucken jegensTransgresseurs mogen zijn gestatueert oftenoch gestatueertsouden worden tothoogerSommeals vijfthien Car: Gulden tot 40grootten 't stuk voor jeder transgressie (. ..)'^\ Deze formeel-juridische bepaling vertelt onsniets over het crimineel gedrag; dat kunnen 183




































