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Inleiding 

In de jaren 1972 t/m 1974 zijn door een tiental leden van een zo geheten 
paleografische werkgroep bij de Utrechtse Gemeentelijke Archiefdienst de 
teksten afgeschreven, welke zijn terug te vinden in het eendelige register van 
veroordelingen van de stedelijke rechtbank over de periode 1550-1570 *) en 
in het pak verhoren van de schout over de periode 1555-1577, dat in de 
inventaris van de eerste afdeling van het stadsarchief onder nr. 657 vermeld 
wordt als: „Crimineele informatiën . . ." 2). Het sententieregister bevat 239 
vonnissen, terwijl de genoemde informaties betrekking hebben op 58 zaken, 
die door de schout in eerste aanleg werden behandeld. Voor een opsomming 
van de inhoud en een voorlopige interpretatie van de beschikbaar gekomen 
gegevens wordt verwezen naar de catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van 
de tentoonstelling „Recht en Slecht". Zoals bekend werd deze expositie dit 
jaar gehouden in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst3). 

Van de straffen kan gezegd worden, dat een vrij groot gedeelte nogal zwaar 
uitvalt, zeker wanneer men rekent naar de maatstaven van onze tijd. De 
meeste veroordeelden worden voor kortere of iangere tijd uit de stad verban 
nen, meestal niet dan nadat zij gegeseld of zelfs op de een of andere wijze 
verminkt zijn. Er is ook een niet gering aantal doodvonnissen voltrokken. 
Deze straffen komen overeen met het beeld, dat men in het algemeen heeft 
van de straftoemeting in voorbije eeuwen, een beeld dat mede bepaald wordt 
door de griezelverhalen, welke zich rond de geselpaal en andere werktuigen 
in de musea hebben ontwikkeld. 
Als tegenwicht menen wij er goed aan te doen op deze plaats vooral de aan
dacht te vestigen op de minder bekende lichte straffen, d.w.z. die straffen 
waarbij geen lichamelijk letsel werd toegebracht en waarbij geen verbanning 
buiten de stadsmuren volgde. Wij doelen op boetedoeningen en op het ten-

1) Crimineele sententiën van het gerecht ((van bannissement, schavotteringe ende 
anders 't lijff aengaende)). 1550-1570. 2 deel. (Archief der stad Utrecht I, nr. 658) 
2) Crimineele informatiën van den schout. 1555-1577. 1 pak. (Archief der stad Utrecht 
I, nr. 657) 
3) „Recht en Slecht", een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550-
1575. Tentoonstelling Utrecht 21 mei - 3 juli 1976. 
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toonstellen van de veroordeelde, al of niet gepaard gaande met de verplich
ting om zekere tijd binnen de stad te blijven. 
Hiervan zijn in de sententiën meerdere gevallen te vinden, die in het laatste 
deel van deze bijdrage bekeken worden (zie blz. 230). Het is duidelijk dat 
het hier niet gaat over moord en doodslag, maar over geringe misstappen 
zoals dronkenschap, flessentrekkerij en openbare geweldpleging, vergrijpen 
die ook nu nog dagelijks berecht worden. Daarnaast treft men dagvaardigin-
gen aan voor vergrijpen, die thans nauwelijks meer voorkomen, zoals bede
larij, het huldigen van ketterse denkbeelden en het te vondeling leggen van 
baby's. 
Bij bovengenoemde selectie is voorbij gegaan aan de eveneens te boek ge
stelde vrijspraken of vonnissen, die daarop praktisch neerkomen, met name 
wanneer volstaan wordt met een ernstige vermaning. Als voorbeeld kan 
Gerrit Cornelisz., alias Futgen dienen, aan wie bevolen wordt „bij Comelis 
Gerritsz., zijn meester, te wercken ende tot zijn moey te gaen slaepen". 
Voorwaardelijk ontslag van rechtsvervolging ligt opgesloten in de uitdruk
king: „ontslagen onder handtastinge ende fallen tijde wederom in te houden 
tot vermaninge van mijnheer die schout". 

Een ander facet van de rechtspleging uit vroeger dagen, dat tot op heden te 
weinig belicht werd, heeft betrekking op1 het verschil tussen de eis of het 
advies, dat de schout in zijn kwaliteit als aanklager formuleert, en het vonnis 
uitgesproken door burgemeesters en schepenen. De soms nogal subtiele ver
schillen zullen zo goed mogelijk met elkaar worden vergeleken (zie blz. 223). 
Om dit goed te kunnen doen is het van belang om globaal de gang van het 
strafproces in de stad Utrecht rondom het midden van de 16e eeuw te 
schetsen. 

De praktijk van het strafrecht 

In Utrecht was de strafrechtspraak voornamelijk gebaseerd op de in 1550 
door keizer Karel V vastgestelde „costumen, usantiën, politiën ende stijl 
van procederen der stad, jurisdictie ende vrijheyd van Utrecht". Hierin werd 
een poging gedaan om meer duidelijkheid te scheppen in de steeds groter 
wordende warwinkel van voorschriften van allerlei herkomst, die in de stad 
Utrecht op het gebied van het strafrecht en het strafprocesrecht golden 4) 
(afb. 1). 

Welke functionarissen waren er met de strafrechtspraak belast? Om te be
ginnen de schout. Deze was een door de bisschop benoemde hoogwaardig
heidsbekleder, die zijn landsheer vertegenwoordigde en hem zijn medewer
king verleende in bestuurlijke en juridische aangelegenheden. Hij was dus de 
belangrijkste representant van de bisschop-landsheer en als zodanig belast 

4) Ordonnantie van keizer Karel V op het bestuur en rechtspraak der stad Utrecht. 
Regeringsreglement, gewoonlijk genoemd „Costumen, usantiën en politiën der stad 
Utrecht. 1550. (Archief der stad Utrecht I, nr. 195. Te vinden in J. van de Water, Groot 
Placaatboek. Utrecht. 1729. Deel III, blz. 201 e.v.) 
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Afb. 1. Ordonnantie, waarbij Karel V het bestuur en de rechtspraak in de 
stad Utrecht nader regelt. 30 september 1550. 
G.A.U. (Archief der stad I, nr. 195) 

met het bestuur en de rechtspraak in het algemeen en met de opsporing van 
wetsovertreders in het bijzonder (afb. 2). 
De twaalf schepenen waren de schout bij de uitoefening van zijn ambt tot 
steun. In de tweede helft van de ióe eeuw - de periode die onze bijzondere 
belangstelling heeft - was het zo, dat de schout in het strafproces als eiser 
optrad - vergelijkbaar dus met de huidige officier van justitie - en dat burge
meesters en schepenen de straf bepaalden en vonnis wezen. 
De zojuist vermelde burgemeesters hadden naast hun rechterlijke taak, ook 
een bestuurlijke funktie. Zij waren belast met het beheer over de stadsgoede
ren. Later zien wij hen zich uitsluitend met het bestuur van de stad bezig
houden. Hun taak komt dan overeen met die van onze huidige wethouders. 
Een bijzondere ontwikkeling in Utrecht in de 14e en 15e eeuw was, dat de 
bevoegdheden van de schepenen op strafrechterlijk gebied geleidelijk over
gingen op de raad, de vertegenwoordiging van de burgerij. Deze ontwikkeling 
hield verband met het toenemen van de politieke macht van de 21 gilden, 
waarvan de 42 oudermannen - elke gilde koos er twee - de 24 leden van de 
raad aanwezen, die weer op hun beurt de 12 schepenen benoemden. De in
vloed van de landsheer op de gang van zaken was in die periode heel gering, 
op een korte uitzondering onder David van Bourgondië na, die met behulp 
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Afb. 2. Het zegel van de schout te Utrecht, 1558 
G.A.U. (Bew. Archieven II, nr. 2352(6)) 
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van de militaire macht van zijn halfbroer Karel de Stoute tijdelijk het bis
schoppelijk gezag wist te herstellen. 
De overdracht van de wereldlijke macht in het sticht Utrecht aan Karel V als 
graaf van Holland en hertog van Brabant in 1528 maakte aan de invloed van 
de burgerij op bestuur en rechtspraak in de stad definitief een einde. De in
vloed van de gilden beperkte zich tot de zaken hun ambacht betreffende. 
Zowel schepenen, burgemeesters, als raad werden voortaan door de lands
heer, of namens deze door zijn stadhouder benoemd. De strafrechtspraak 
kwam weer aan de schepenen, terwijl de raad zich voortaan alleen met be
stuurlijke zaken bezig hield. 

Thans het verloop van het strafproces zelf (afb. 3). De al eerder vermelde 
ordonnantie schreef voor, dat de schout niet zomaar iemand mocht dagvaar
den of doen aanhouden, zeker niet wanneer het een burger betrof, die te 
goeder naam en faam bekend stond. De schout moest alvorens tot aktie over 
te gaan een onderzoek instellen, de z.g. „informatie précédente" (Ordonnan
tie XXXIV, 1)4). Van de gang van zaken in andere steden, waar een soort
gelijke regeling eveneens bestond, weten wij dat de schout zich ervan diende 
te overtuigen, of hij wel bevoegd was om van de zaak kennis te nemen, of het 
misdrijf werkelijk gepleegd was, of er openbare geruchten over de zaak 
liepen en of deze niet waren ingegeven door afgunst of vijandschap, en ten
slotte of het misdrijf ernstig genoeg was om een vervolging in te stellen. Een 
uitzondering op dat voorschrift werd gemaakt bij betrapping op heterdaad 
(Ordonnantie XXXIV, 2). 
Zwervers en vagebonden kon hij direkt doen arresteren, evenals vreemdelin
gen tegen wie hij ernstige verdenkingen koesterde. Bij deze laatsten moest hij 
echter oppassen betrokkenen geen onnodig nadeel te berokkenen, terwijl hij 
de aanhouding en de redenen daartoe onmiddellijk aan het gerecht moest 
melden. Dit besliste dan of de betreffende vreemdeling al dan niet in arrest 
diende te worden gehouden (Ordonnantie XXXIV, 3). 
Na de aanhouding, of het vrijwillige verschijnen van de verdachte, volgt het 
eigenlijke verhoor. De ordonnantie geeft enkele bepalingen hieromtrent. Het 
diende in ieder geval zo snel mogelijk na de aanhouding plaats te vinden. 
Voor de afronding ervan mocht niemand van de vrienden of familieleden 
van de verdachte tot hem worden toegelaten, tenzij in het bijzijn van de 
schout of een daartoe aangewezen lid van de rechtbank (Ordonnantie 
XXXIV, 5). Een gevolg van dit voorschrift was, dat er voor de afronding 
van het verhoor ook geen vrij verkeer tussen verdachte en zijn raadsman 
mogelijk was. 
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Een onderdeel van het verhoor vormde de confrontatie van de verdachte met 
getuigen of met zijn medeverdachten (Ordonnantie XXXVIII). Bleef dit alles 
zonder resultaat, dan kon de schout de rechtbank verzoeken een „scerper 
examen" te gelasten, dat wil zeggen een verhoor gepaard gaande met folte
ringen, meestal op de pijnbank. 

Het gebruik van de pijnbank hangt nauw samen met de opkomst van het in
quisitoire proces. Tot in de 15e eeuw gold voornamelijk de accusatoire pro-
cesvorm, waarbij twee gelijkwaardige partijen - klager en gedaagde - zich 
wenden tot een derde persoon - de rechter - en hem bewijzen overleggen, in 
het openbaar en mondeling. Als principe gold: geen klager geen rechter. 
In de Nederlanden is in de 16e eeuw, naast het accusatoire proces, de in
quisitoire vorm volledig ingeburgerd. Hierbij treedt de rechter ambtshalve op 
en meestal op grond van een ambtelijke of particuliere aangifte. Hier gaat het 
in eerste instantie slechts om twee figuren: rechter en verdachte. De laatste 
is voorwerp van onderzoek en soms lijdend voorwerp. 
Door deze omstandigheid en mede ten gevolge van de invloed van de kerke
lijke inquisitie is vooral vanuit Italië het pijnigen in gebruik geraakt. Voor 
wat het Nederlandse taalgebied betreft wordt aangenomen, dat het Rechts-
boek van Den Briel uit ± 1400 als eerste het „doen bezoeken mit pijnen" 
als wettig middel vermeldt. 
Men moet ervan uitgaan, dat de tenuitvoerlegging van de doodstraf nimmer 
kon plaatsvinden zonder voorafgaande bekentenis van de veroordeelde. 
Bovendien had degene die bekend had geen mogelijkheid om in beroep te 
gaan. Dit heeft er onder meer toe geleid, dat met name de stedelijke recht
banken, die zich wat graag aan het toezicht van hogere rechtscolleges ont
trokken, steeds het verkrijgen van een bekentenis voorop stelden en daartoe 
op ruime schaal de pijnbank gebruikten. 
De voorschriften om verdachten of getuigen door pijniging te dwingen de 
waarheid te zeggen, zijn afgedrukt in rubriek XXXVII van de „Costumen" 
van 1550. Samengevat luiden zij als volgt: 

1. de pijnbank mag slechts gebruik worden nadat de verdachte gehoord is 
over hetgeen hem ten laste gelegd is; 

2. vast moet staan, dat de misdaad of overtreding, waarvan de verdachte 
beschuldigd of verdacht wordt, ook werkelijk gepleegd is; 

3. het gebruik van de pijnbank is niet geoorloofd als de beschuldigde heeft 
bekend. Wel mag er na een bekentenis worden gefolterd, indien de ver
dachte zijn medeplichtigen niet wil noemen; 

4. pijniging is slechts krachtens een vonnis van het gerecht toegestaan; 
5. het folteren dient niet zó ver te gaan, dat het lichaam verminkt of te 

zeer verwond raakt. Er zijn drie graden van intensiteit bij het pijnigen; 
6. wanneer in een zaak meerdere personen candidaat staan voor de pijn

bank, zal hij die onder de zwaarste verdenking staat, het eerst aan de 
beurt zijn; 

7. na zijn bekentenis op de pijnbank zal de gevangene gehouden zijn bin
nen een dag zijn verklaring te herhalen en te bekrachtigen, en dat vrij 
van boeien; 
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8. indien hij hiertoe niet bereid is mag hij opnieuw gefolterd worden, als 
het gerecht dit nodig of gewenst acht; 

9. wanneer de gevangene op de pijnbank blijft ontkennen, zal hij daarna 
nog enige tijd in hechtenis gehouden worden. Komen er geen nieuwe 
bewijzen tegen hem binnen, dan wordt hij óf geheel óf voorwaardelijk 
(op handtasting) van rechtsvervolging ontslagen. 

10. Zwangere vrouwen worden niet gefolterd tot de bevalling achter de rug 
is. 

Ook in rubriek XXXVIII is er sprake van het gebruik van de pijnbank, na
melijk wanneer gevangenen elkaar (blijven) beschuldigen of onderling tegen
strijdige verklaringen afleggen. 

Nadat het proces was afgesloten, diende de schout zijn eis in door hetzij een 
bepaalde straf te noemen, hetzij door de schepenen te manen om recht te 
doen „naer behoren of in conformiteyt van zijn Majesteyts placaeten". 
Schepenen spraken daarop het vonnis uit, dat bij meerderheid van stemmen 
werd vastgesteld (Ordonnantie XI, 4). Dit vonnis kon zowel een veroordeling 
als een vrijspraak inhouden. Vrijspraak volgde wanneer schepenen geen vol
doende bewijzen voor de schuld van verdachte aanwezig achtten. Zoals wij 
hierboven hebben gezien was dit onder meer het geval wanneer hij ondanks 
herhaalde folteringen niet tot een bekentenis kon worden gebracht. 

Wat de veroordeling betreft, de ordonnantie (XXXIX - XLVI) noemt een 
aantal misdrijven en de daarop gestelde straffen. Verder bevatten ook de 
diverse plakkaten, door of namens de landsheer uitgevaardigd, verschillende 
strafbepalingen. Tot de straffen behoorden doodstraf, verminking, geseling, 
brandmerking, tentoonstelling op het schavot, te werk stelling op de galeien, 
verbanning, bedevaarten en allerlei vormen van boetedoening, waaronder 
het betalen van geldboeten. De zwaardere straffen gingen vaak gepaard met 
verbeurdverklaring van de goederen van de veroordeelden. Opsluiting in een 
gevangenis als straf kwam toen nog niet voor. Inzake de verplichting voor 
getuigen om desgevraagd voor het gerecht te verschijnen, geeft de ordonnan
tie van 1550 de volgende regeling: Gaf een getuige aan de oproep van de 
schout om te verschijnen geen gehoor, dan kon de schout een herhaalde 
oproep doen uitgaan. Tevens werd er de eerste keer nog een boete van 1 
Karolus gulden geheven de tweede keer van 2 gulden. Was dit nog onvol
doende, dan kon de schout de opgeroepen getuigen gevangen laten zetten tot 
het moment, waarop zij hun verklaring hadden afgelegd. Tegenover de bode 
van het gerecht moesten zij de redenen van hun wegblijven noemen, bijvoor
beeld omdat zij „sulcke nooitlicke zaken te doen hadden, dat sij niet commen 
en mochten". 
Wat betreft de verdachte beschikte de schout over een aantal dwangmidde
len. Wanneer hij bijvoorbeeld voldoende informaties had ingewonnen en de 
verdachte was niet verschenen, dan had hij - met name wanneer er geen 
borgen waren - het recht om ,,'t goet van denzelven délinquant" in beslag te 
doen nemen en te laten inventariseren. Wanneer dat nog niet hielp, dan kon 
de schout de verdachten of „misdadigen" door klokgelui oproepen om zich 
persoonlijk te komen verantwoorden. „Van veertien dagen tot veertien 
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dagen" zou de klokluidinge twee keer worden herhaald. Bleef ook na deze 
aankondigingen de verdachte weg, dan was de schout bevoegd zijn „intendit" 
over te leggen en mocht de schuldige slechts de uitspraak of sententie komen 
beluisteren. De kosten van het proces waren - hoe kan het anders - voor 
rekening van de verdachte. 

Tenslotte nog iets over de mogelijkheid tot hoger beroep. In het strafrecht 
van die tijd gold als regel, dat bij strafzaken geen beroep meer open stond, 
wanneer de verdachte een bekentenis had afgelegd. Vandaar dat de hele 
procesgang erop gericht was om van de verdachte hoe dan ook een beken
tenis los te krijgen, desnoods door middel van folteringen. 
Bij veroordelingen tot de doodstraf was beroep ook praktisch uitgesloten, 
omdat de vonnissen meestal zeer snel daarna, soms niet meer dan een dag 
later, werden uitgevoerd. 

Deze korte schets van het gerechtelijk gebeuren kan het best verduidelijkt 
worden door één vonnis in zijn geheel weer te geven, waarin de hierboven 
aangestipte elementen in hun onderlinge verband te zien zijn: 
Alsoe Catherina Henricksdochter, Evert Henrickssoens weduwe, gevangen 
alhier, opentlijcken voer den schout ende die van den gerechte van Utrecht 
buyten pijn ende banden van ijseren, beleden heeft, dat zij op eenen Sonnen
dach 's morgens den XXVIII™ february lestleeden omtrent seven uueren een 
kynt geexponeert ende te vundelinge geleyt heeft, dat zij van een vrouwe 
ontfangen hadde, die sij seyt nyet te kennen ende dat onder beloftenisse van 
eenen gulden, die de voerseyde Catherina daeroff profiteren soude, hoewel 
nochtans die voerseyde Catharina daer nyet off genoten en heeft, als zij 
seyde, 't welck een foeyt is van quader consequentie, dat ongecorrigeert nyet 
en behoort te blijven anderen ten exemple. Soe heeft die schout voerseyt 
tegens haer voer die van den gerechte voerseyt geconcludeert, dat zij om 't 
gundt voerseyt is, gestelt soude worden openbaerlijck op die caick mit een 
poep in hoor arm, ende dat zij voerts 't kynt voerseyt onderhouden zoude op 
arbitrale correctie, diens bij den schout van Conincklijcke Majesteyts wegen 
als Hertoch van Brabant, Grave van Hollant ende erfheer der Stadt, steeden 
ende landen van Utrecht vermaent zijnde, den selfden Catherina gecondem-
neert ende condemneren haer mits desen, openbaerlijcken voer allen men
schen op die caicke gestelt te worden mit een poip in hoor arm, condemne-
rende hoor voerts 't voernoemde kynt, dat zij te vundelinge geleyt heeft, te 
alimenteren ende t'onderhouden ofte te doen alimenteren ende t'onderhou-
den tot horen laste ende coste, op peyne van arbitralijcken gecorrigeert te 
worden, anderen ten exemple. Aldus gedaen ende gepronunchieert t'Utrecht 
den Xen Martii anno 1557. 

Eis en vonnis 

Zoals uit het navolgende blijken zal, verschilt de straf geëist door de schout 
in een vrij groot aantal gevallen van het vonnis, door burgemeesters en 
schepenen geveld. Het vonnis valt dikwijls (iets) lichter uit dan de eis en ook 
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de argumentatie voor het vaststellen van de strafmaat is zo nu en dan een 
andere. Het valt op dat de schout, vaker dan het gerecht, zich beroept op het 
onrecht, dat de Keizerlijke Majesteit is aangedaan. Zo b.v. bij Jan Jans, die 
„mannen als vrouwen, te wagen en te voet, goederen en geit ontnomen heeft, 
schendende also des Heeren straten". Een variant hierop vinden we bij 
Meynes Jansz., die meegeholpen heeft een schuit aan te houden en de schip
per van geld te beroven „schendende also 's Heeren stroom". 

Bij de zaak van Jacoba, die zilveren geldstukken bijgeschaafd heeft en het 
schaafsel gesmolten en verkocht heeft, zijn beide rechtscolleges het eens over 
de (dood)straf. Na het neerschrijven van het vonnis wordt echter toegevoegd: 
„Die schout van Uuytrecht protesteerde dat - regard genomen dat dit delict 
crimen lese maiestatis is - over sulcx die goederen van den delinquanten ge-
confisceerd behoren te zijn". 
Ook bij ketterij en bedelarij wijst de schout bij herhaling op de voorschriften 
van de keizer. We noemen slechts het geval van Herman Bauckenisz., die 
„gaen troggelen ende bedelen heeft - gesont ende sterck van lichaem wesen-
de - als een vagabondt ende ledichganger, contrarie die placaten der Keyser-
lijcke Majesteyt". 

Het lijkt erop, dat burgemeesteren en schepenen zich bij berovingen en ge
weldpleging meer dan schout bekommeren om de slachtoffers van het ge
beurde en van de daders tegenover de benadeelden genoegdoening vorderen, 
ook al is dit maar een symbolische handeling in de vorm van een knieval en 
geenszins een materiële compensatie van toegebracht leed. 

In geval van verschil tussen eis en vonnis, legt de schout zich meestal neer 
bij de uitspraak van het gerecht. Een paar keer wordt door hem beroep aan
getekend, overigens zonder resultaat; zoals bijvoorbeeld in het geval van 
Anthonis Acrynszoon (hierna nog ter sprake komende), van wie geëist wordt 
dat ook zijn goederen geconfisceerd zullen moeten worden. Het gerecht ver
klaart namelijk „den voirscreven schout in zijn vorder conclusie, jegens den 
voirscreven Anthonis genomen, nyet ontfanckelijcken". Minder bot is de 
reaktie van burgemeesteren en schepenen bij Jan Joostenszoon, alias Lange 
Jan. Recidivist en dief zijnde, meent de schout, dat hier de doodstraf op zijn 
plaats is. Het gerecht „meer geneycht sijnde tot gratie dan tot vigeur van 
Justicie", besluit tot geseling en verminking van een oor van de man. Als de 
schout protesteert en blijft volhouden dat Jan Joostenszoon aan de galg 
hoort, wordt de discussie gesloten met de woorden: „'t Gerecht heeft weder 
opte protestatie voirseyt ter antwoort gegeven dat sij gewesen hebben na 
wetenscap hoerre vijff sinnen ende haer conscience". 

Het doen van boete 

Maryken, dochter van Henrick Pauwelsz., geboren in Antwerpen, heeft be
kend „mit straetscenders verkeert ende van 't gene also vercregen was mede 
geleeft te hebben". De schout meent dat de vrouw uit de stad verbannen 
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dient te worden of een andere straf opgelegd „nae recht behooren". Uit het 
vonnis blijkt, dat Maryken „tot haere defensie seyde nyet lange daer mede 
verkeert te hebben ende gedwongen was daer bij te bliiven". Vanwege deze 
omstandigheid en in aanmerking genomen haar lang voorarrest, wordt ze 
op zaterdag 22 augustus 1551 door het gerecht vrijgesproken, wel eisende 
dat „zij Godt ende justicie, vallende op haer knyen" moet „bidden om ver-
giffenisse". 
Ongeveer een zelfde behandeling ondergaan op 19 november 1550 Cornelis 
en Adriaen Henricksz. van Aelst. De schout eist verbanning of anderszins 
een straf opgelegd omdat zij „bij nachte droncken wesende achter straten 
gelopen hebben, hebbende d'een een bloot zweert ende d'ander een knevel-
staff neffens hem, doppende voer bordelen". 
Hoewel de daders een actievere rol gespeeld hebben bij de straatschenderij 
dan Mary ken in het vorige geval, het vonnis is nagenoeg van gelijke inhoud: 
„dat de broers comen seilen op ten raethuyse ende bidden voir den Keyser 
ende justicie om vergeffenisse, vallende ter aerden op haer knyen". 

Minder alledaags luidt de beschuldiging op de laatste juni 1552 tegen Jan 
Hermansz., alias den ouden, geboren „uuyt die Nyenweerdt". In de stukken 
staat te lezen, dat de gedaagde „sijn ouders dickwijls qualicken toegesproken 
ende die glaesen van sijn's ouder's huys ontwee geslagen heeft. Dat hij oick 
voer den gemeynen volck geseyt heeft - naer dat hij een jonge tegens een 
muer geworpen hadde - Ick sali den ouden keerll (meinende sijn vaeder) 
noch van desen avondt branden ende die gehele Nyenweerdt an brant steec-
ken. Dat hij oick voer den gemeynen volck diversche ende meenige ontijdige 
ende oneerlijcke woorden tot meermael gesproken heeft". 
Het is duidelijk dat het hier om een ongemakkelijke en baldadige figuur 
gaat, die bovendien in het openbaar met brandstichting dreigt; en dat in een 
omgeving die toenmaals uit overwegend houten huizen bestond. 
Vermoedelijk is Jan Hermansz. een nog jeugdig persoon, want de eis tegen 
hem is relatief licht: „op die kaeck gesteldt ende zeer scerpelick gegeeselt" 
of een andere vergelijkbare straf. Nog milder is het vonnis: „dat hij bloots-
hoofts op sijn knyen voer den gerecht alhier ter stondt come ende Godt ende 
justicie ende sijn ouders, soe geringe hij tot hoeren huyse gecommen sal zijn, 
ende die van den conventen van Bethlehem ende anderen, die hij mit woirden 
ofte wereken misdaen heeft, om vergiffenisse bidden sali". 
Wel wordt aan het eind aangetekend, dat bij verdere moeilijkheden alsnog 
tentoonstelling op de kaak en geseling verwacht kunnen worden. 
Terzijde zij opgemerkt, dat de waarschuwing niet heeft mogen baten. Jaren 
later, in 1568, kan men in het sententieboek Jan Hermansz. weer vinden, nu 
met de bijnaam „den ouden die blinden". De justitie blijkt zijn gedrag van 
vroeger nog niet vergeten te zijn. Bovendien had Jan sindsdien nieuwe euvel
daden bedreven. Hier zijn enkele passages: 

„dat hij geleden omtrent XIII jaren om zeeker jongens die hem quelden van 
hem te keren, een anderen jongen, die hem een mes gehantreyct hadden on-
wetens overmits zijne blyntheyt gesteken heeft, daer aen d'selve jongen, soe 
hij verstaen heeft, gestorven is. 
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En dat hij zedert als den laetsten malefacteur alhier zijne sententie hoorden 
pronunchieren, geseyt heeft: hadt ick sulcke sententie ontfangen, ick soude 
die heeren een dreet schencken. Dat hij oeck zeecker kynt in dronckenscap 
over zijn hooft geworpen heeft". 
Meer en meer krijgt men de indruk dat het over een zielige figuur gaat, die 
blind en geestelijk misschien niet helemaal in orde is. De schout houdt zich 
deze keer op de vlakte en stelt dat de man „criminelycken gestraft soude 
worden naer rechts behoeren". Burgemeesteren en schepenen staat echter een 
duidelijker richtlijn voor ogen. Enerzijds dient „Jan Hermans bynen in de 
raetcamer dapperlycken gegeesselt" te worden, anderzijds bannen zij hem 
„bij desen zes jaren te blijven bynnen dese stadt". Zowel het feit, dat het 
pak rammel niet in het openbaar gegeven wordt, als ook het feit, dat niet een 
verbanning buiten de stad wordt opgelegd, duiden er op dat het hier niet om 
een echte misdadiger gaat. 

Een meer routine-aangelegenheid is het verhaal over Jan Toniszoon „ge-
naempt in die wanderinge Doyenborch". De schout weet, dat hij „geasso-
cieert ende gevolcht heeft bij diversche vagabonden ende leechgangers, ende 
mit enige quaetdoenders op 't plattelant geconverseert heeft". 
De eis, dat Jan „op die kaeck gesteh soude worden ende aldaer zeer scerpe-
lick gegeselt" is weinig opzienbarend. Het vonnis is nog minder pijnlijk. Be
halve God en de justitie blootshoofts op zijn knieën om vergiffenis vragen, 
moet Jan de vermaning aanhoren om in het vervolg niet meer te bedelen, 
ofwel „verbiedende hem voertaen op den huysman continuelicken te leven". 

Hansken van Eist en Adriaen Adriaensz., alias Lichthardt, hebben het in 
1555 bij het bedelen en schooieren een graadje erger gemaakt. Niet alleen 
werden „insolentien en onverlaticheyt" bedreven, maar bovendien hadden zij 
getracht hun slag te slaan, „eyschende van de goede luyden een ruyterpen-
ning, ende den ghenen die hoor luyden nyet genoech en gaven mit drieygende 
woorden quaiyck toespreckende". 
Volgens de maatstaven van de schout was dit misdrijf goed voor een flinke 
geseling op de kaak. Het vonnis spreekt in eerste instantie van vergiffenis 
vragen en in tweede instantie van verbanning uit de stad, „tenzij dat zij 
luyden elcx van hem brengen goet betaen, dat zij van goede naem ende faem 
zijnde", een soort bewijs van goed gedrag dus. 

Onbetamelijk gedrag tegenover de schoenmaker Merten Buyser nabij de Wit-
tevrouwenpoort wordt in 1555 verweten aan Alyt Blochovens „by hoor 
hebbende steenen, slaende daermede op 't veynster van het schoenlappers-
huysgen, ende bedrivende grote insolentie. . .". De eis luidt twee jaar ver
banning, maar het gerecht geeft Alyt nog een kans om beterschap te tonen. 
Behalve God en de justitie moet zij ook Merten - „indien hij present wil zijn" 
- om vergiffenis vragen. Voorts moet zij verzekeren, dat zij de schoenmaker 
voortaan „nyet eysche, misdoen of misseggen (zal) mit woorden ofte werc-
ken". Bij herhaling kan zij op een jaar verbanning rekenen. 

226 



Afb. 4. Dit uit 1570 daterende spel kaarten werd na het ontzet van Leiden 
in de Lammenschans gevonden en wordt in het Stedelijk Museum 
„De Lakenhal" te Leiden bewaard. 
Foto: A. Dingjan, 'sGravenhage 

Het vragen van vergiffenis 

Een in het materiaal niet vaak voorkomende figuur is die van de ongehoor
zame of nalatige ambtenaren. Van Cornelis de Bruyn, wachter bij de Witte-
vrouwenpoort wordt verteld, dat hij in 1552 „diversche quade nyeu maren 
ende tidinge gestroeyt ende gespreyt heeft tot verscheyde tijden, meest tende
rende tot achterdeel van de Keyzerlycke Majesteit ende tot voordele van 
Zijne Majesteit's vianden, contrarie sijn eedt, die d'selffde gevangen zoe in 
't accepteren van sijn voorschreeven officie als oock borger deser Stadt ge-
daen heeft". 
Dit wordt door de schout hoog opgenomen, resulterend in het advies dat 
Cornelis „opter caecke gesteh, ende een gloeyend ijser door sijn tonge ge-
streecken zoude worden, ende voorts gebannen ten ewigen daegen". Het 
gerecht is aanmerkelijk milder in zijn veroordeling: hij dient vergiffenis te 
vragen, zijn dienstwoning wordt hem ontnomen, hij wordt uit zijn ambt ont
slagen en voorts wordt hem opgelegd om „binnen deeser stadt Uuytrecht te 
blijven ende daer nyt uuyt te gaen den tijt van drie jaeren". 

De eerste in de door ons gelezen rij van beklaagden, die in 1561 van een 
immaterieel misdrijf wordt beticht, is Anthonis Acrynsz. Hij heeft hérétique 
(ketterse) boeken in zijn bezit, „die hij seyt nyet geweeten te hebben ver
boden te zijn, off hoe die selve tot sijnen huyse gecommen zijn". 
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De nogal magere verdediging maakt op de aanklager geen enkele indruk: 
executie door het zwaard en confiscatie van de goederen luidt zijn eis. Wel
licht mede omdat Anthonis als burger van de stad gekwalificeerd wordt, valt 
het vonnis duidelijk milder uit. „Goodt almachtig ende die Justicie om ver-
giffenisse bidden". Overigens worden de boeken verbrand en zal de veroor
deelde twee jaar lang in Utrecht dienen te blijven. 

Het voor de processie uitgaan 

Komisch aandoend, maar met een ondertoon van bittere ernst, is de dagvaar
ding tegen Peeter Jansz., alias Stelt, inhoudende dat hij „tot diverschen tijden 
opentlijck op deser Stadt straten ende op kermissen ende oick op deser 
stadtwallen, dobbel spel" gespeeld ,,ende tafel" gehouden. heeft (afb. 4). 
Peeter voorzag hiermee in zijn onderhoud, maar het leidde bovendien dui
delijk tot „verderfnisse van ander goeden luyden kynderen". Bij een vroegere 
gelegenheid was hem de tafel al eens afgenomen. Op dit alles diende volgens 
de schout zes jaar verbanning uit de stad te volgen en dat niet dan nadat als 
vol^t boete gedaan was: „te gaen met een bernende kerse op een Sonnen
dach voir de processie in een lynnen cleedt". Verbanning werd hem door het 
gerecht niet opgelegd, wel werd de boetedoening precieser omschreven: „op 
morghen te gaen voir die processie van die Buerkercke alhier t'Utrecht, 
hebbende eenen bernende waskerse van een pondt in zijn handt ende bren
ghen die zelffde daernae voir 't weerde heylich Sacrament aldair". Bij her
haling zou scherpe geseling volgen. Aldus vastgesteld op zaterdag 17 novem
ber anno 1554. 

Marie Backerbrugdochter wordt beschuldigd van flessentrekkerij. Letterlijk 
staat er, dat zij in „diversche herbergen op andere personennamen, daervan 
zij geen beveel noch ontheet ( = toestemming) en hadde, wijn gehaelt, ge
horcht ende gedroncken heeft tot haren gelieften zonder d'selve te beta
len'*. De schout is opmerkelijk vaag in zijn conclusie: straffen „nae ge-
legentheyt van der saicke", zo meent hij. 
Het gerecht wenst echter, dat berouw om de misstappen nadrukkelijk en in 
het openbaar beleden zal worden: Marie krijgt op 16 november 1560 het 
bevel om „te gaen voer de processie, die eerste in de parochie van de Buer
kercke gehouden zei worden, mitte intitulatie van der saicke in een cedulle 
op haer borst gesteh, anderen ten exemple" (afb. 5). 

Van geheel andere aard is de zaak tegen Dyrckgen Mathijsdochter. Zij past 
echter geheel in deze bijdrage en werpt tevens enig licht op de toenmaals 
aktuele godsdienstgeschillen. Dyrckgen heeft bekend „dat zij mit enygen 
quade opinien besmet soude moegen zijn geweest ende dat zij mit enyge 
suspecte personen geconverseert heeft, hoewel zij nu een oprecht geloeff be-
lijdt". 
De zitting wordt gehouden op 16 juni 1565, dus ruim een jaar voordat in 
Utrecht de beeldenstorm losbreekt. Hoewel zij zich op het moment van de 
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Afb. 5. Voor de processie uitgaan, met schandblok en aanduiding van het 
misdrijf. Foto naar een miniatuur (détail) van de Meester van 
Catharina van Cleef, ca. 1440, Pierpont Morgan Library, New 
York. 

handeling al afgewend heeft van ketterij, zal zij door de uitspraak van het 
gerecht toch nog geruime tijd wekelijks met het verleden geconfronteerd 
worden. Uit het vonnis blijkt namelijk dat aan Dyrckgen werd opgelegd om 
„een jaer lang bynnen Utrecht alle sonnendagen misse ende sermoen te 
horen, ende viermael in 't selve jaer te biechte ende heylige sacrament te 
gaen, ende van al 't selve op te vier hoichtijden van den jare - alse paeschen, 
pynxteren, ons hoich lieve vrouwe ende kersmisse - goet betoen te brengen 
van den parochianen off cureyt van der kercke daer zij onder hoort". 
Het vonnis wordt uitgesproken in tegenwoordigheid van meester Heronimus 
Varlenius, commissaris van de Inquisitien van den secten, in wiens handen 
de gevraagde papieren moesten worden geleverd. Dyrckgen wordt op hand-
tasting vrijgelaten en moet de kosten van de „gevangenisse" betalen. 
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Een ander geval van ketterij, vanwege herdoop wel een graad erger dan het 
vorige is dat van Anna, dochter van de timmerman Cornelis Peterszoon en 
van Beatrijs, dochter van Jan van Nessen. Beiden zijn inmiddels terugge
keerd van hun dwalingen: „dat zij bij bedriegers van onsen heyligen kersten 
gelove verleyt zijn geweest ende dat zij het tweede doopsel 't welck zij con
trarie onsen heyligen gelove qualycken ontfangen hebben, versaken ende 
abjureren . . .". 
Dat alles nog betrekkelijk gunstig voor hen afloopt is te danken aan de in
menging van hogerhand. Het processtuk maakt nl. melding van „die brieven 
van gratie" van de hertogin van Parma, aan „Anna ende Beatrys uuyt Son
derlinge ende speciale genade verleent, bij welcken die voerseyde personen 
die peene ende straff des doots, daer zij volgende zijn Majesteyts placaten 
inne gevallen waren, geremitteert is". 
Op 10 december 1562 wordt het tweetal „op haer lijff" veroordeeld tot drie 
jaar stadsarrest met als bijkomende straf om gedurende die periode „in hoor 
parochiekercke alle sonnendage te horen 't sermoen ende hoochmisse, ende 
jaerlicx den schout daervan betoen te brengen van horen parochiaenen ofte 
vicecureyt". 

Dronkenschap gepaard gaande met geweldpleging wordt op 3 augustus 1566 
gemeld in verband met Claes Jansz., alias Joncker: „dat hij op meydach 
lestdleden wel bij dranck wesende in de tollesteechpoert een melkckmeecht 
van Sinte Servaescloester, hebbende eenen emmer mit melck op haer hooft, 
sonder enyge sake aengerandt ende mit een steen voer haer hooft geslagen 
heeft, dat zij ter eerden viel mitten emmer mit melck die uuytgestort is". 
Het komt de onverlaat te staan op twee jaar stadsarrest en bovendien „op 
morgen te gaen voer de processie in de buerkerck, blootshoofts ende berre-
voets, mit een barnende waskeersse van een halff pondt in zijn handt ende 
die selve te brengen ende te laten voer het weerdige heylige sacrament in de 
buerkerck". 

Het tentoonstellen op de kaak 

Een zware straf werd op 23 februari 1554 geëist tegen Juth Aertsdochter, 
Jan die heylige Backers weduwe. De schout meende, dat zij „gestraft soude 
worden an hoer lijff ter dooth toe" of anders verdiende „criminelicken ge-
corrigeert" te worden. En dat, omdat ze een kind in de Dom te vondeling 
had gelegd en daarvoor betaling had ontvangen. 
De straf valt aanzienlijk milder uit. Bepaald werd, dat Juth of Jutte „open-
baerlicken op die kaecke voer allen menschen gesteh sal worden mit een 
poep in hoer arm". Alles ook weer anderen ten voorbeeld. Daarenboven 
echter werd haar opgedragen het kind te alimenteren en te doen onderhou
den, waarvoor desnoods haar goederen verkocht zouden mogen worden. De 
confiscatie van haar eigendommen zou vervallen zodra Juth de moeder van 
het kind ter verantwoording wist te roepen. 
Op 26 februari werd - gelukkig voor Juth - een kort vervolg op deze ge-
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Aß. 6. De kaak te Woerden. 

schiedenis vastgelegd. Ene Gerryt Gerritszoon, wonende in Jutphaas, was 
namelijk bereid zich met zijn persoon en goederen garant te stellen voor de 
alimentatie van het kind. Het is denkbaar dat het kind op deze wijze door 
hem geadopteerd werd. 

Het andere geval, waarin een kind te vondeling gelegd wordt, is al even ter 
sprake geweest door de letterlijke vermelding van het betreffende vonnis (zie 
bldz. 223). Het is echter niet nodig om met de tekst van de sententie van 
10 maart 1557 te volstaan. De aanwezigheid van enkele verklaringen, die 
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Cathryn Hendricksdochter voor de schout heeft afgelegd, geeft ons de mo
gelijkheid om uitvoeriger op de zaak zelf in te gaan. En omdat in meerdere 
gevallen de informaties van de schout èn de rechterlijke inspraken bewaard 
gebleven zijn, werd een nadere bestudering alleen maar vanzelfsprekend. De 
resultaten zijn in de al eerder genoemde tentoonstellingscatalogus te vinden, 
terwijl op de Gemeentelijke Archiefdienst thans voldoende materiaal voor 
een nauwkeurig rechtshistorisch onderzoek geraadpleegd kan worden. 

Voor deze bijdrage beperken wij ons tot een opsomming van de gegevens, 
die in het geval van Catharina Hendriksdochter uit de criminele informaties 
werden gehaald. Zij was - evenals Juth - gearresteerd op verdenking van het 
te vondeling leggen van een kind en werd door de schout enkele malen ver
hoord. Uit haar verklaringen blijkt, dat zij ongeveer 50 jaar oud en weduwe 
is en dat zij in de A.B.C.-straat woont. Zij bekent op 5 maart 1557 het haar 
ten laste gelegde misdrijf, maar het lezen van de mededelingen die zij de 
schout doet, brengt bijzonderheden aan het licht over het hoe en het waarom 
van haar gepleegde wandaad. Op de vroege morgen van zondag 28 februari 
1557 - om ongeveer 7 uur - was een vrouw bij haar gekomen, die verklaarde 
uit Gouda afkomstig te zijn en Marie te heten. Cathrijn had haar nooit eerder 
ontmoet. De vrouw had een kind van een half jaar bij zich, dat naar haar 
zeggen Jan was gedoopt en in Gouda aan haar zorgen was toevertrouwd. Zij 
wilde nu graag van het jongetje af en bood de weduwe een gulden aan, als 
zij het kind voor haar te vondeling zou willen leggen. Cathrijn kon het geld 
best gebruiken en stemde toe. Zij liep, vergezeld door Marie, naar de St. 
Pieterskerk en legde de baby op de „dorpel" van de schoolmeesterswoning 
neer. Nadat Cathrijn de heren van het gerecht nogmaals verzekerd had de 
vrouw uit Gouda niet te kennen (dit was voor de schout een belangrijk feit), 
werd het verhoor afgesloten. 
De volgende dag werd Cathrijn echter opnieuw aan de tand gevoeld. Zij 
vertelde toen nog, dat de vrouw „een Hollantsche hoyck" op had gehad en 
dat zij „een zwarte tabbert ende een roden rock" droeg. Bovendien wist zij 
zich te herinneren, dal de vrouw „langer van statueren was dan zij die 
sprect". Voorts vertelde zij meer bijzonderheden over het gebeurde. De 
gulden had zij zullen ontvangen in de verste herberg buiten de Catharijne-
poort. Toen zij het kind te vondeling legde, was er niemand in de buurt. 
Alleen Marie was aanwezig geweest en deze had „des kynts reetscap daer 
ter needer" gelegd. Daarna was zij er snel vandoor gegaan. Cathrijn had ge
probeerd haar te volgen, maar Marie was haar „verduystert". En toen zij in 
de herberg buiten de Catharijnepoort arriveerde, was Marie in geen velden 
of wegen te bekennen en verklaarde de waard haar niet gezien te hebben. 
Cathrijn was te goed van vertrouwen geweest! Uit nieuwsgierigheid of in de 
hoop de vrouw terug te vinden, ging de weduwe terug naar de Pieterskerk. 
Daar zag zij de „choraeltges" om het vondelingetje heen staan. Waarschijn
lijk heeft Cathrijn zich toen verraden, maar dit wordt niet nader uit de 
doeken gedaan. 
Op 9 maart werd aangetekend, dat Cathrijn, nadat haar de bekentenis was 
voorgelezen, verklaard had „'t inhouden van denzelfde confessie waerachtig 
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te zijn". De schout had nu voldoende gegevens verzameld om de eis vast te 
kunnen stellen. Op 10 maart werden in het sententieregister eis en vonnis 
opgetekend. De schout was van oordeel, dat het „exponeren" van een kind 
„een feyt van quader consequentie" was, dât niet ongestraft behoorde te 
blijven, „anderen then exemple". Hij eiste dat Cathrijn Hendricksdochter 
op de kaak moest worden tentoongesteld met een pop in de armen, en dat 
zij het kind de rest van haar leven moest onderhouden. Burgemeesteren en 
schepenen vonnisten conform. De weduwe moest voor de ogen van honder
den Utrechtenaren met een pop in de armen op de kaak staan, opdat een 
ieder kon zien wat zij op haar geweten had (afb. 6). Bovendien moest zij 
de zorg van het ongewenste kind op zich nemen. In plaats van één gulden 
rijker werd zij heel wat guldens armer! 

Tenslotte 

Bovenstaande uiteenzettingen hebben ten doel een indruk te geven van de 
mogelijkheden, die door het afschrijven van een aantal teksten worden ge
schapen voor een verantwoord historisch onderzoek. Natuurlijk weten de 
samenstellers van deze bijdrage zeer wel, dat de archivaris er in de eerste 
plaats is om het historisch materiaal te bewaren en te inventariseren. Een van 
zijn voornaamste taken is echter ook de weg te openen om tot een systema
tische ontsluiting van oude archiefbronnen te komen. Dat hij daarbij waar 
mogelijk dankbaar gebruik maakt van de spontaan en vrijwillig aangeboden 
diensten van derden ligt voor de hand. In dit geval lijkt het resultaat van het 
onderzoek de toets van een redelijke kritiek ruimschoots te kunnen door
staan. Er zou in de nabije toekomst op dezelfde wijze nog méér kunnen 
worden ondernomen. 
Dit keer ging het om een lange, zeer lange weg, die men tot het einde toe 
heeft willen bewandelen. Het terugzien op die weg was er echter des te ver
heugender door. 

N.B. De foto's 1, 2, 3, 5 en 6 bij dit artikel zijn gemaakt door de Gemeentelijke Film
en Fotodienst te Utrecht. 
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De Commissaris van de Koningin, mr. P. J. Verdam, tijdens de her
denking van 600 jaar Staten van Utrecht in de Dom op 14 mei 
1975. 
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