
Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Criminaliteit en straf in de Baronie van I Jsselstein van 1750 tot 1795II Anke Bruynis en Manneke Ormeling ook daadwerkelijk gebruikt werd. Hettoebrengen van lichamelijk letsel was heternstigste delict. Op basis van bovenstaande,op de ordonnantie gebaseerde gegevenskomen we tot de volgende onderverdeling. Misdrijf en Straf In dit tweede en laatste gedeelte over decriminaliteit worden delicten besproken, dieop de criminele rol zijn aangetekend. Hierbijwordt de indeling gehanteerd, die bij dekwantitatieve gegevens vermeld staan. Zievoor deze gegevens Bijlage I. Getracht zalworden te achterhalen wat de ordonnantieover het desbetreffende delict zegt, of devonnissen daarmee overeenstemmen enwanneer er afwij kende uitspraken wordengedaan. Ook zal per delict vermeld wordenhoe de processen zijn gevoerd en welkepersonen er bij betrokken waren. Dit alles zalzo veel mogelij k worden toegelicht aan dehand van representatieve of illustratievegevallen,

op de rol aangetekend'^ A. De geweldsdelicten De geweldsdelicten worden in deordonnantie aan de orde gesteld in de rubriek'Van boeten, breucken en crimineelezaeken\In deze rubriek worden de geweldsdelictengegeven in een als het ware opklimmendereeks. De rij wordt geopend met een artikelover verbaal geweld:'Die een ander intoornigen gemoede injureert (beledigt), of totvechten uitdaegt, of provoceert, sal verbeurentien guldens'. Een graad erger was iemandslaan, stoten, krabben of bijten in 'toornigengemoede'. Dan volgt het trekken van endreigen met een mes, geweer of ietsdergeli j ks .Erger werd het als dit voorwerp 19 80 8 10 24 141 schelden en tot vechten uitdagenslaan, krabben, bijtenenz.mes, geweer enz. trekken en dreigenslaan en steken met mes, geweerenz.slaan, steken en kwetsen De onderverdeling van de geweldsdelictencorrespondeerde met de onderverdeling instraffen, die heel nauwkeurig was vastgestelden wel op de volgende wijze: schelden en tot vechten uitdagen f 10 of 4 dagen water en brood

slaan, krabben, bijten enz. f 15 of 6 dagen water en brood mes,geweerenz. trekkenendreigen f 25 of 8 dagen water en brood slaan en steken met mes, geweer enz. f 50 of 8 dagen water en brood slaan, steken en kwetsen f 100 of 10 dagen water en brood In totaal leidden de geweldsdelicten tot 141processen, waarbij in 52 gevallen werdverwezen naar het desbetreffende artikel in 221















Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 fig. 6. De schandpaal te IJsselstein, houtgravure van onbekende herkomst. verbannen. Van de beide andere vrouwenwerd er 1 met roeden gegeseld en vooreeuwig verbannen, terwijl de andere eenkwartier met roeden om de hals te pronkmoest staan en 25 jaar verbannen werd. Delijfstraffen werden waarschijnlijk opgelegd,omdat ze behalve voor een delict tegen dezeden ook voor 'dieverije' aangeklaagdwerden. Het is opmerkelij k dat er geen'hoerenjagers' op de rol voorkomen. Op de criminele rol werd 3 keer meldinggemaakt van incest. Dit begrip had vroegereen andere inhoud dan nu: het handeldenamelijk om een verhouding tussen een manen zij n stiefdochter en in het andere geval omde relatie tussen een vrouw en haar zwager.Allen werden vervolgd vanwege het 'crimenincestus'. Tweemaal leidde dit bij verstek totlevenslange verbanning en in het anderegeval werd verzocht tot inhechtenisname vande verdachte vrouw over te gaan. Er werdechter geen uitspraak gevonden. Waarom

deman niet gedaagd werdisnietduidelijk. Het overspel van een gehuwde werd deeerste keer gestraft met een boete van f 100,de tweede keer f 300 en de derde keer metlevenslange verbanning, zegt artikel 88. Deongehuwde stond de eerste keer een aantaldagen op water en brood te wachten en detweede keer een verbanning voor 25 jaar.Ook hier pakte het anders uit. De gehuwdeJohanna Ruis, wier man al jaren afwezig was,had een verhouding met Dirk Tembers enmoest bevallen van een kind. De vroedvrouwliet haar de naam van de vader opzweren.Beiden wilden huwen, maar het gerecht gingdaarmee niet accoord. Ze ontvluchtten debaronie en werden bij verstek veroordeeldtot eeuweige verbanning en confiscatie vaneen vierde deel van hun vermogen. Eenschrijnend geval omdat in de ordonnantievermeld staat dat een gehuwde, die 5 jaarniets meer van zij n of haar echtgeno(ot)tehoort mag hertrouwen met toestemming vanhet gerecht. Toen echter de gehuwde, maarkwaadwillig door haar man verlaten. 228















Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 verband te leggen tussen leeftijd en strafmaatof om het ontbreken van dat verband aan tetonen. b. Geslacht Uit de gegevens op de criminele rol is niet afte leiden dat vrouwen minder zwaar gestraftwerden dan mannen. Alleen bij de delictentegen de zeden zou misschien wel hettegenovergestelde gezegd kunnen worden,namenlij k dat de vrouwen juist zwaardergestraft werden dan de mannen. Vrouwendie van een onecht kind bevielen werdentamelij k streng gestraft, terwij 1 er slechts 1verwekker vervolgd werd, die er met eenrelatief lichte straf (14 dagen water en brood)af kwam. Doorgaans werd bij vrouwen en bijmannen verwezen naar de artikelen van deordonnantie. Een motivering die betrekkinghad op het geslacht van de gedaagde werdniet gevonden. c. Recidivisme Bij openbare dronkenschap lezen we datherhaling zal leiden tot (zwaardere) straf.Het duidelijkste voorbeeld hiervan isLij sbeth Rietveld, die in 1754 veroordeeldwerd tot 4 dagen op

water en brood in deLooye Tooren, en bij haar vij fdeveroordeling (4 weken op water en brood) in1759 te horen kreeg dat ze de volgende keereen lijfstraf zou krijgen. In 19 gevallen was ersprake van recidivisme, dit betrof 11 keer eengeweldsdelict. Ook bij recidivisme geldt weerdat de gegevens geen conclusies toelaten. d. Herkomst Werd een inwoner, of beter gezegd eenburger, van de baronie lichter gestraft? Dat isniet te zeggen. Er zij n maar heel weiniggegevens voorhanden die daar op kunnenwijzen. Het is mogelij k te verwijzen naar desneller inhechtenisname van personen dieniet uit de baronie van IJsselstein afkomstigwaren als het om delicten ging, die niet totlijfstraf en verbanning leidden. We kunnenhier deze restrictie maken: als ze verdwijnenvind je ze niet meer terug. De woonplaatswerd heel weinig vermeld. Het ligt voor dehand te veronderstellen dat de vermeldingvan de woonplaats weg werd gelaten omdatde gedaagde uit de baronie van IJsselstein overeen, behalve bij de Sint Nicolaas-grap,waar

gecomposeerd mocht worden. Er werd 1 keer een algemene motiveringgegeven, namelijk bij de 'spokerije', waar degedaagde al eerder iets dergelijks uitgehaaldhad in een vorige dienstbetrekking. Zij wastevens de enige die niet uit IJsselsteinafkomstig was, maar uit Utrecht. Bij dezeprocessen waren 2 mannen en 3 vrouwenbetrokken. Op de criminele rol staan ookmededelingen aangetekend. Zeven maalbetrof het personen die door 'verregaandeon«ose//ie/J'niet meer aan zichzelf kondenworden overgelaten. Deze mensen werdenop kosten van de baronie geplaatst in een'sinnelooshuis'. Het was niet aan het gerechtte beslissen of de verstandelijke vermogens tekort schoten; hierover verstrekte destadsdokter verklaringen. Adrianus Sittenwerd van 11 tot 26 september 1769 dagelijksbezocht door de stadsmedicus en dechirurgijn die hem medicamententoedienden en aderlatingen toepasten, maargeen verbetering zagen optreden in 's mansgeestelij ke vermogens en derhalve hetgerecht berichtten dat 'voornoemdeAdrianus

Sitten niet welaan zijn Eijgepersoon kan aenbetrouwt wesen'. Driemaal werd aangifte van diefstalaangetekend op de criminele rol. Tweekeerbetrof het diefstal uit een tuinhuisje. Dedieven uit het tuinhuisje van NicolaasRenssen dronken een fles wijnleeg, maaktener nog 2 open en namen 2 koperenkwispedoren en een koperen comfoor mee. Verder treffen we een viertalmededelingen aan. J. Onbekend Een aantal keren komen weaantekeningen op de rol tegen overprocessen waaromtrent we volkomen in hetduister tasten. K. Analyse van de motiveringen vanvonnissen op de criminele rol 1. Rekening houden met de gedaagde a. Leeftijd De leeftij d van de gedaagden is zo weinig gegeven dat het onmogelijk lijkt een zinvol 235













Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 'Voor IJsselstein en Bertha!' door Agnes Jonker Nu zal de tegenwoordige lezer deze graaf JanI niet onmiddellij k kunnen plaatsen in de tijd(ik althans niet). Maar ongetwijfeld vormenveel IJsselsteiners wat dat betreft eenuitzondering. Zij weten feilloos dat het hiergaat om een episode zo'n zevenhonderd jaargeleden toen, na de moord op graaf Floris,een gewelddadige strijd losbarstte in de lagelanden. HeerGijsbrechtvanIJselsteinenzijn vrouw Bertha, hier ter stede begraven,raakten in deze strijd verwikkeld. Het is tegen deze achtergrond, dehistorische gebeurtenissen aan het einde vande dertiende eeuw, dat Fulco de minstreelzich afspeelt. Fulco, in dienst van Gijsbrechten trouw tot in de dood, slaagt er via een list inzijn gekerkerde meester te bevrijden. Naarmijn mening toont Kieviet zich in de opzet Op twee plaatsen in Nederland staanbeeldjes van beroemde figuren uit de boekenvan C. Joh. Kieviet. Op het Marktplein inHoofddorp kan men Dik Trom bewonderen,achterstevoren gezeten op een

ezel. Despeelman Fulco heeft zij n voetstuk gevondenin IJsselstein. De onderwijzer Kieviet is deauteurvanzo'n vijftig kinderboeken,waaronder elf historische. De populariteitvan de schrijver is door de jaren heen blijvenbestaan. Heden ten dage zijn nog negen titelsvan hem te koop; merendeels zijn datnatuurlij k de Dik Trom-avonturen, maar ookFulco de minstreel beleefde vele herdrukken. In 1892 verscheen bij Van Holkema &Warendorf te Amsterdam de eerste druk vanhet boek over Fulco met als ondertitel 'Eenhistorisch verhaal uit de tijd van graaf Jan I'. 241







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 ,^\STOi?/o o; De Stichting Historische Kring IJsscIstein is tot standgekomen in 1975 en stelt zich het volgende ten doel: De belangstelling wekken voor de geschiedenis inhet algemeen, voor de geschiedenis van IJsselstcinen van de Lopikerwaard in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: a.   het oprichten en doen oprichten, in stand houdenen stimuleren van werk- en studiegroepen. b.   het bevorderen van de conservering van histori-sche monumenten. e. het registreren van in de gemeente en regio aan-wezige verzamelingen, zoals archieven e.d. d.   het publiceren van gegevens en beschouwingend.m.v. een periodiek of andcrszinds. e.   alle andere wettige middelen, die bevorderlijkzijn voor de verwezenlijking van de doelstelling. Bestuur: Voorzitter: L. Murk, IJsselstraat 24, IJsselstein.Secretariaat: E. de Vries, Utrechtseweg 105, IJssel-stein, tel: 03408-81761. Penningmeester: W.G.M, van Schalk, M. Hobbe-malaan 11, IJsselstein. Leden: mevr. A.T. Edelschaap- van Capelle
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