
















Flehite 38 ICNAZ MATTHEY gebracht. Ook het al even despotische Otto-maanse Rijk stond op instorten. VolgensHentzepeter zou het niet lang meer duren: 'Wijzijn dan tot den avond van den grooten zaterdaggenaderd, de wereldweek is bijna afgelopen.'21 Voor Van Ootmarsum stond het vast datChristus in 1834 in tegenwoordigheid van 'veleduizende engelen' het laatste gericht had gehou-den. Het deel van de wereld 'waarTurken Pausinvloed gehad hebben'- een ontlening aanHentzepeter? - was onder het geweld van rol-lende donders, bliksems en aardbevingen 'in denput des afgronds geworpen, terwijl wij allen metdezelve geworpen zijn'. In de na de ondergangontstane schijnwereld wilde hij niet meer leven.Het was hem onmogelijk geworden voor zijngezin te werken. Aan eten beleefde hij geengenoegen meer en hij kon ook niet slapen 'wanteigenlijk slapen doet men niet meer, men ligtslegts in zwijmeling door een gevulde buik enwordt hierbij gekweld door helsche dromen'.Vandaar dat hij zich genoodzaakt zag een eindaan zijn leven te

maken. Na de afscheidsgroet inde brief aan zijn broer Jacobus ('Cenacht gelief-den! Voor eeuwig genacht!') volgt nog een post-scriptum met het verzoek hem de volgende laat-ste dienst te bewijzen: 'Weest zoo goed en zorgt dat mij mijnezenuwe aan den hals geheel gehalleveerd wordt,opdat ik geheel gedood worde en ik doorgedachten welke in mij zouden kunnen overblij-ven niet eeuwig gepijnigd worde. Want mijnenworm sterft anders niet en de grond doet ookniet rotten. Als het al regent is het slegts zwavelen salpeter en kan in het graf niet doordringenbij een altoos durende droogte.' Van zijn twaalf kinderen waren er ten tijde |g| EERSTE en LAATSTE TIJDEN, HET BEGIN ES HET EINDE ) &K00tt WleKclb~&CV0llltu , fj§ j '           &quot;                                                i &quot;&quot;&quot;                                                     > ; 11. HENTZEPETER, Te AMSTERDAM 1 1832. Titelpagina van een van Hentzepetersbrochures, 1832. Wederkomst van Christus onder meer in kringenvan het Reveil en de Zwijndrechtse Nieuwlich-ters. De bekendste

Nederlandse eindtijdprofeetuit de eerste helft van de 19= eeuw was HendrikHentzepeter (1781-1845), in het dagelijks levenportier van het Mauritshuis in Den Haag. Dezeautodidact publiceerde maar liefst achttien apo-calyptische brochures (afb. 4).20 Volgens Hentze-peter was het begin van het einde begonnen metde opkomst van het 'ten verderve voerend libera-lismus' tijdens de Franse Revolutie. In Europa,waar de 'priesterheerschappij' van paus en jezu-ieten tot dan toe de dienst had uitgemaakt,waren de tronen van de despotische roomsevorsten door dat liberalisme aan het wankelen 20 J. van Eijnatten,'Hollandse Apocalyps. Eindtijd-lectuur en publieke vertogen in Nederland, 1740-1840',Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protes-tantisme na 180o, 8 (2000), p. 37-40. 21 Hendrik Henaepeter,Gebeurtenissen der eerste en laatste tijden,welke in betrekking staan tot het begin en einde der GrooteWereld-Revolutie. Amsterdam, 1832, p. 43.











Flehite 'CENACHT GELIEFDEN! VOOR EEUWIG GENACHT!' /5 maatschappij te beschermen door dwangverple-ging op te leggen.29 Er was hun dus veel aan gele-gen om aanspraken op ontoerekeningsvatbaar-heid te bestrijden, desnoods met gelegenheids-argumenten. Een beroep op artikel 64 had alleenkans van slagen wanneer de ontoerekeningsvat-baarheid ten tijde van het delict boven alle twij-fel verheven was, zoals bij zwaar verstandelijkgehandicapten en geesteszieken die de hele dagmet wilde ogen en het schuim op de mond rond-liepen. Zo iemand was Van Ootmarsum niet.Volgens de eerder aangehaalde getuigenverkla-ring van buurman Moesman redeneerde hij hetene moment verstandig en sloeg hij even laterwartaal uit. Dat de verdachte de weduwe moedwillig omhet leven had gebracht viel moeilijk te betwisten,ook al vanwege zijn eigen bekentenis: hij hadtante 'de martelaarsdood' willen besparen. Naarmag worden aangenomen heeft Teding van Berk-hout naar voren gebracht dat de opzet op dood-slag voortvloeide uit de

krankzinnigheid van dedader. De advocaat kon zich daarbij beroepen opallerlei getuigenissen over krankzinnig gedrag inde maanden voorafgaande aan de moord. Dieverklaringen zijn door de rechters niet in twijfelgetrokken, maar ze bewezen huns inziens niet datde verdachte ook tijdens het plegen van de delic-ten buiten zinnen was geweest. In de ogen van derechtbank wist Van Ootmarsum bij het bedrijvenvan zijn misdaden wel degelijk wat hij deed. Voor wat de moord betreft was het tegendeeldaarvan moeilijk aan te tonen. Bij de brandstich-ting lag de zaak anders. Hier had de advocaatgegronde reden om de ten laste gelegde opzetaan te vechten. Uit het aangevoerde feitenmate- riaal mocht dan overtuigend zijn gebleken dat demand op het zoldertje door Van Ootmarsumstoedoen vlam had gevat, dit toonde alleen aandat zijn verklaring op dit punt onjuist, zo men willeugenachtig was. Daarmee was wel de brand-stichting, maar nog niet de opzet daartoe bewe-zen. Justitie is er steeds van uitgegaan dat VanOotmarsum door brand te stichten

de in hethuis aanwezige schuldbekentenissen te zijnerlaste heeft willen vernietigen. Daarvoor is echtergeen enkele feitelijke aanwijzing gevonden. Nade moord werd bij het doorzoeken van het huisniets vermist, ook niet het beursje met 'eeniggeld' dat de weduwe bij zich droeg. Alles wijsterop dat Van Ootmarsum in paniek heeft gehan-deld toen hij het smeulende mutsje eerst in demand gooide en daarna onder de houtskolenlegde. Als hij werkelijk brand had willen stichtenzou hij wel heel stom te werk zijn gegaan, wantpas anderhalf of twee uur later waren er rook envlammen merkbaar. Zijn bewering in de veron-derstelling te hebben verkeerd dat het mutsjeniet meer brandde op het moment dat hij zichervan ontdeed was alleszins geloofwaardig, ookal loog hij later, toen hij hoorde dat door zijntoedoen brand was ontstaan, over de wijze waar-op hij het corpus delicti had weggewerkt. Metandere woorden: wat de aanklager en rechtershebben opgevat als een bewijs voor opzettelijkebrandstichting past goed in het beeld dat dedader niet bij zinnen is

geweest. Tegenwoordig krijgt een volledig ontoereke-ningsvatbare pleger van een delict tbs opgelegd.Bij verminderde toerekeningsvatbaarheid- waarin diverse gradaties worden onderschei-den - kan de rechtbank een straf combineren toezicht op krankzinnigen, dl. 1. 's-Gravenhage, 1975,p. 17; F. Koetsier, De rechterlijke machtiging volgens deKrankzinnigenwet en het 'recht op opneming'. Een wets-historische studie. Den Haag, 1980, p. 31). 29 Wel voorzag een K.B. van 12 februari 1814 in demogelijkheid om geestelijk gestoorden op verzoek vande naastbestaanden of op eis van een officier van justitiete laten opnemen, maar dit vereiste een omslachtigeprocedure (P. van der Esch, Geschiedenis van het staats-

















Flehite 'CENACHT GELIEFDEN! VOOR EEUWIG GENACHT!' C 1 stond Van Maanen niet alleen. Over het alge-meen genomen zijn liedjeszangers door de over-heid getolereerd zolang zij de heersende moraaluitdroegen.53 Volgens Van Maanen was in allegemeenten voor dit soort vertoningen toestem-ming van het plaatselijk bestuur of de politienodig.&quot; De rekestrant zou zich dus tot de plaat-selijke besturen kunnen wenden met het verzoekaan zangers van het moordlied de vereiste toe-stemming te onthouden. Dit was ook de strek-king van de beschikking op het door Jacobus vanOotmarsum ingediende verzoekschrift.55 Hijmoest het verder zelf uitzoeken. Familie onbekend In het overvolle tuchthuis te Leeuwarden, waarVan Ootmarsum de laatste vijfenhalf jaar van zijnleven doorbracht, waren de leefomstandighedennog erbarmelijker dan in de andere Nederlandse gevangenissen. Omstreeks 1840 lag het sterfte-cijfer aldaar bijna vier keer zo hoog als dat onderde totale Nederlandse bevolking van vijf jaar enouder. Verreweg de meeste

langgestraften verlie-ten het tuchthuis in een lijkkist.56 Om halftwee in de nacht van 23 op 24 augus-tus 1841 kwam het einde dat Van Ootmarsum uitzijn hel op aarde verloste. Zijn naasten hadden alveel eerder afscheid van hem genomen. Volgensde twee cipiers die Van Ootmarsums overlijdenaangaven bij de burgerlijke stand in Leeuwardenwas 'desselfs familie onbekend'.57 Hopelijk heefthet bijbelboek dat zijn angsten voedde, hem inzijn laatste uren troost geboden: 'En God zal alletranen van hunne ogen afwissen, en de dood zalniet meer zijn, noch rouw noch gekrijt, nochmoeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijnweggegaan'(Openb. 21:4). 53 Martin, p. 445. 54 Over de bepalingen inzake ver-gunningen voor straatzangers in het Algemeen PolitieReglement van Amsterdam uit 1835 en 1875 zie Martin,p. 434. 55 Nationaal Archief, BiZa inv. nr. 2442,14-9-1837/21 en 22-9-1837/111; inv. nr. 2944,17-10-1837/11. 56 Herman Franke, Twee eeuwen gevan-gen. Misdaad en straf in Nederland. Utrecht, 1990,p. 77-80, 90-92. 57 Tresoar,

Burgerlijke Stand Leeuwar- den, overlijdensakte 25-8-1841 nr. 439. Op 12 november1841 stelde de commandant van het tuchthuis B & Wvan Amersfoort in kennis van het overlijden (Tresoar,Archieven gevangeniswezen, inv. nr. 965, register vanuitgaande brieven). Het werd ook geregistreerd bij deburgerlijke stand in Amersfoort (overlijdensakten 1841,supplement nr. 4 na akte nr. 362).






