
Het zwakke geslacht in Utrecht 

Enkele momentopnamen van mannen en vrouwen uit de late middeleeuwen 

G. M. de Meyer en E. W. F. van den Elzen 
De alledaagse details van het doen en laten, de grote lijnen van het denken en 
voelen van de doorsnee burger uit de late middeleeuwen zijn aspecten die in toe
nemende mate de belangstelling genieten binnen maar ook buiten de medië
vistiek. Het succes van een enkele jaren geleden verschenen studie over het da
gelijkse leven in het Pyrenees bergdorp Montaillou getuigt van die belangstel
ling. 
Deze interesse voor de kleine luiden uit de late middeleeuwen wordt echter 
slechts mondjesmaat met feiten gevoed. Wie over de doodgewone middeleeu
wer wil vertellen of lezen is niet verwend met een grote hoeveelheid betrouwba
re en relevante gegevens. De meeste historische bronnen zijn bijzonder zwijg
zaam als het gaat over de vraag: Wat waren het nu voor mensen, die verre voor
vaderen uit de XVe eeuw? 
Waar chroniqueurs bijwijlen groepen boeren of burgers ten tonele voeren die
nen deze mensen doorgaans slechts als de coulisse waartegen belangrijker 
geachte personages doende zijn geschiedenis te maken. Het eigenlijke bestaan 
van de massa speelt zich af op een achtergrond gelegen buiten de dieptescherpte 
van de kronieken. 
Niet dat het ons totaal aan gegevens ontbreekt: er zijn ambtelijke bescheiden 
die vanaf de veertiende eeuw in groten getale in de steden bewaard zijn geble
ven. Zij brengen ons al een stuk dichter bij de burger: voorschriften en verbo
den uit keuren geven ons een idee over voorkeuren en gewoonten van de mid
deleeuwer. Verantwoordingen van ontvangsten of uitgaven in rekeningen gun
nen een soms indiscrete blik op het leven van een of meer onzer voorvaderen. 
Maar wie over het dagelijks leven van de late middeleeuwer wijzer wil worden 
moet wel de kunst beheersen van het lezen tussen de regels door van deze be
scheiden. Ook deze geschriften immers tonen ons de burger slechts gezien door 
de bril van zijn overheid; medeburgers weliswaar, maar toch schrijvend vanuit 
een bepaalde en beperkte relatie ten opzichte van hun onderdanen. 
Het was voor ons daarom een bijzondere ervaring een historische bron onder 
ogen te krijgen, waarin gewone Utrechtse modalen niet alleen de hoofdperso
nen zijn maar waar ze bovendien ook nog zelf aan het woord komen, en wel 
over hun eigen daden: informatie uit de eerste hand over episoden uit het leven 
van een aantal Stichtse middeleeuwers. 
Het betreft een verzameling notulen van gerechtelijke getuigenverhoren ter ge
legenheid van vechtpartijen. Zij berusten in het Utrechtse gemeentearchief. De
ze verzameling die circa veertig jaren vanaf 1477 bestrijkt, ter plaatse bekend 
onder de naam 'Vechtkeuren', levert de stof voor het drietal voorvallen dat we 
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willen navertellen '. Ze vormen maar een kleine greep uit de rijke hoeveelheid 
voorhanden gegevens. Ze zijn bedoeld om een indruk te geven van de informa
tieve waarde van de Utrechtse vechtkeuren. Alle drie de verhalen behandelen 
het thema 'mannen en vrouwen in conflictsituaties'. 
Men schrijft het jaar 1487 en de plaats van handeling is 'Op de Veluwe', een 
Utrechtse herberg die gedreven wordt door waardin Gijsken van Amersfoort2. 
De sfeer in bovengenoemde herberg is allerminst puriteins. Gijsken zelf staat 
in een document uit 1489 als een lichte vrouw vermeld3, maar een vechtkeur, 
reeds uit het jaar 1485, verhaalt hoe zij een onwelkome cliënt bij zijn benen van 
haar bed trekt4. Nog een andere vechtkeur, daterend uit het jaar waarin ons 
verhaal speelt, verraadt dat Gijsken een dienstmeisje heeft dat haar kost even
min met alleen biertappen en vaatwassen verdient5. 
En nu dan het verhaal. 
In de gelagkamer is ruzie ontstaan. Een van de gasten, Katrijnken van Schie
dam, is ingegaan op de avances van een militair, 'mijn jonckhere van Puflic', 
en heeft zich bereid verklaard voor de komende nacht het bed met hem te delen. 
In de herberg zit ook Gijsbert Roetairtssoen, Katrijnkens vaste vriend, die voor 
die nacht eveneens amoureuze plannen met haar had en dus allerminst gelukkig 
is met deze situatie. Gijsbert steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of ban
ken. Integendeel hij meent zijn ontstemming kracht te moeten bijzetten door 
het dreigend trekken van zijn mes. Als eerste, zoals Katrijnken voor het gerecht 
zal verklaren. Ook de jonker trekt zijn mes maar tot een steekpartij komt het 
niet. Een derde aanwezige, Albert de barbier, tracht tussenbeide te komen. Hij 
loopt, waarschijnlijk per ongeluk, een messteek op van de jonker en staakt zijn 
poging. Daarop grijpt de waardin zelf in, scheidt de tegenstanders en werkt 
Gijsbert de deur uit. Gijsbert durft niet meer naar binnen, maar blijft buiten 
op straat staan schelden. Hij daagt de jonker uit en ondersteunt zijn wrokkige 
monoloog door stenen naar de herberg te werpen. Een klein uur lang bewaart 
de jonker zijn geduld. Dan is zijn ergernis zo hoog opgelopen dat hij een bekeu
ring riskeert om een eind aan de situatie te maken. Hij gaat naar zijn logement 
om zijn werpspeer, zijn javelijn op te halen. Hij weet dat hij zich hiermee straf
baar maakt want in Utrecht is het zoals trouwens in vrijwel alle Nederlandse 
steden verboden om, behalve bij een in- en uitreis, met bepaalde wapens op 
straat te verschijnen. Hij had bij zijn aankomst in de stad zijn javelijn dan ook 
netjes op zijn hotelkamer gedeponeerd. Dan loopt hij terug naar de herberg, 
het wapen ostentatief in de hand en gaat weer naar binnen. De demonstratie 
met de javelijn heeft Gijsbert echter niet afgeschrikt. Hij blijft met stenen gooi
en naar de jonker, verwijt hem unfair handelen en daagt hem nogmaals uit. De 
jonker, niet van plan om zijn liefdesnacht te beleven met een achtergrondla
waai van steenworpen en scheldwoorden, pakt zijn javelijn en gaat naar buiten, 
richting Gijsbert. En daarmee eindigt deze geschiedenis, althans de directe be
richtgeving. Er is geen berechting overgeleverd van een eventueel gevolg van 

1 GAU, Stad, I, nr. 234, Registers van getuigenverhoren voor keurmeesters van den raad wegens 
'vechtkoeren', 1477-1528. Het origineel is niet gepagineerd. Hierom hebben wij de paginering 
aangehouden van de transcriptie die de volgorde van het origineel volgt. 

2 1487, eerste seizoen, bundel II, katern 13, p. 14. 
3 GAU, Stad, I, nr. 13, Der stat daghelix boec (resoluties van de raad) 1489, fol. 53r. 
4 1486, derde seizoen, bundel II, katern 10b, p. 11. 
5 1485, vierde seizoen, bundel II, katern 7, p. 4. 
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deze scheldpartij, zodat we aannemen dat Gijsbert er vandoor is gegaan toen 
het menens dreigde te worden. 
Het volgende tafereeltje kan zo gegrepen zijn uit een schilderij van Breughel6. 
Matthijs de Cassenair (dat is een collectant, uitgerust met een relikwie) ontmoet 
op straat Hanneke Proest, een glazemakersweduwe, slaat zijn arm om haar 
heen en wil haar een kus geven. Hanneke lijkt daar in principe geen bezwaar 
tegen te hebben maar vindt iets meer terughoudendheid in het openbaar wel ge
past. Ze ontneemt een bedelvrouw die daar op de stoep zit haar kruk en weert 
daarmee Matthijs schertsenderwijs af. Matthijs op zijn beurt eigent zich de an
dere kruk van de bedelvrouw toe. Er ontspint zich een schijngevecht tot ver
maak van de omstanders. 'Ende sij hadden elck een kruck in die hant ende tob
beden so ende all in genoechten', aldus een getuige. Dolle pret totdat de kruk 
van de vrolijke weduwe per ongeluk Matthijs tegen zijn tanden raakt. Daarmee 
is zijn speelse bui abrupt verdwenen. Hanneke krijgt een klap op haar wang 
die een getuige 'hoerde clappen' en Matthijs informeert of zij nu in ernst wil 
vechten. Resultaat van deze uit de hand gelopen stoeipartij: Matthijs blijft zit
ten met een boete van vier pond in geld plus 10.000 bakstenen voor de 
stadsmuur. Wij hebben er het relaas van deze gebeurtenis aan overgehouden. 
De derde episode schildert een miniatuur jaloeziedrama tussen Katrijn en Stijn, 
respectievelijk de vrouw en de vriendin van Claes de wever. Beiden hebben zij 
een kind van hem. Het verhaal begint als Claes, zoals de laatste tijd te doen 
gebruikelijk, het gezelschap van Stijn heeft gezocht tot kennelijk ongenoegen 
van de reguliere echtgenote. Haar kind op de arm en vergezeld van haar zwager 
tijgt zij naar haar rivale om verhaal. 

We zullen de gebeurtenis weergeven door middel van een zo getrouw mogelijke 
vertaling van de tekst van de getuigenverklaringen. Daarin is een schat aan se
condaire informatie vervat die bij een hervertelling verloren zou kunnen gaan7. 
Hier volgt het verslag: 
Katrijn, de vrouw van Claes de wever, ontkende schuld tegenover Stijn Wil
lemsdochter maar verklaarde dat zij in Stijns huis haar man was komen zoe
ken. Stijn zei dat hij er niet was waarop Katrijn zei: Als ik mijn man hier mag 
zoeken, dan zal ik hem vinden. Daarop trok Stijn Katrijn het huis in, rukte 
haar haar kind uit de armen en begon op Katrijn en op haar kind in te slaan. 
Verder verklaarde Katrijn dat haar man een relatie had met Stijn en dat daaruit 
een kind was geboren. 
Stijn gaf toe Katrijn en Bastiaan, de broer van Katrijns man, geslagen te heb
ben maar dat ging om terugslaan nadat Bastiaan haar in haar eigen huis eerst 
geslagen had. Bovendien had Katrijn haar in de duim gebeten. 
Geertken van Kampen getuigde dat Katrijn haar man opzocht in Stijns huis. 
Stijn zei dat hij daar niet was en nadat Katrijn het huis binnen was gegaan was 
er zo'n tumult ontstaan dat de getuige vanwege het lawaai daarop was af geko
men. De vrouwen bleken handgemeen te zijn en op elkaar in te slaan maar deze 
getuige heeft niet kunnen zien wie als eerste aangegrepen had. 
Na afloop zag de getuige Katrijns man uit Stijns huis komen. Ook verklaarde 
hij dat Claes zich geregeld bij Stijn ophield. 

1485, vierde seizoen, bundel Ii, katern 7, p. 8 
1486, eerste seizoen, bundel II, katern 10a, p. 
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Peter Peterszoon getuigde dat Katrijn haar man was gaan zoeken bij Stijn; hij 
had immers een kind bij haar. Stijn loochende zijn aanwezigheid en Katrijn zei: 
Als ik hem mocht zoeken dan zou ik hem hier vinden. Toen trok Stijn Katrijn 
naar binnen onder de woorden: zoek hem dan maar en meteen toen ze in huis 
waren sloeg Stijn op Katrijn in en Katrijn verdedigde zich. 
Jan Dirk Dirkszoon getuigde dat Katrijn haar man zocht zoals reeds eerder ver
teld, en toen Stijn Katrijn in het huis kreeg ging het er op los en zo sloegen zij 
elkaar. Bastiaan, de broer van Klaas, was meegekomen met Katrijn maar hij 
(de getuige) heeft Bastiaan niets anders zien doen dan Katrijns kind, waarvan 
zijn broer de vader is, opnemen en beschutten. 
Tot zover de getuigenverklaringen. 
Het beeld dat zij gezamenlijk oproepen is de rechters voldoende duidelijk. Het 
incident komt Stijn op een boete van 10.000 stenen en 4 pond in geld te staan. 
Bovenstaande drie tafereeltjes schilderen haarscherp een aantal aspecten van 
man-vrouwverhoudingen van een half millennium geleden. We willen niet stel
len dat ze kenmerkend zijn, maar als uitzonderingen mogen ze, afgaande op 
het beschikbare corpus van de vechtkeuren evenmin worden gezien. Het blijkt 
dat een vaste relatie, evenmin als een huwelijk, een reden tot sexuele eenkennig
heid hoeft te zijn. Moge die situatie niet altijd door de partner in dank worden 
afgenomen, het is geen aanleiding tot sociale stigmatisering. 
Verder, wat te denken van het feit dat in ons eerste verhaal niet de op afwisse
ling beluste dame door haar partner ter verantwoording wordt geroepen maar 
wel de jonker die in de komende nacht voor de afwisseling zal gaan zorgen. Is 
Katrijnken dan zo'n helleveeg? Als we haar nogmaals, in een latere vechtkeur 
tegenkomen wekt ze helemaal niet die indruk. Bij die gelegenheid verklaart ze 
sportief dat een opgelopen schram aan een ongelukje te wijten is: een kennis 
die op straat een arm om haar heen sloeg had een mes wat onhandig in zijn ach
terzak. Vandaar! 

Tegen deze achtergrond staat het karakter van Gijsbert duidelijk getekend. Hij 
durft zijn vriendin niet aanspreken, laat zich door de waardin met mes en al 
buiten zetten en blijft daar ten gehore van iedereen die voorbijkomt zichzelf 
belachelijk maken om zijn frustratie maar te kunnen luchten. Tenminste zo
lang hij van oordeel is dat zulks zonder risico kan. 
Of hier lijfelijk dan wel financieel risico het zwaarst heeft gewogen valt moei
lijk na te gaan. Gijsbert had al een strafblad waarop een aantal malen de stan
daardboete van vier pond en 10.000 stenen prijkte omdat hij reeds meerdere 
keren zijn claims op Katrijnken met geweld kracht had pogen bij te zetten8. 
Anderzijds was hij waarschijnlijk niet zo jong meer. Vijfjaar tevoren had een 
zoontje van hem, Gijsken, al eens een boete opgelopen omdat het van bovenaf 
de hoofden had staan bewateren van enkele Utrechters die in een bierkelder za
ten te drinken9. In 1487 beweerde Gijsbert Roetaards dat Katrijn van Schiedam 
zijn vrouw was10. De officiële mevrouw Roetaards, de moeder van de ongema
nierde Gijsken, was blijkbaar overleden. Was Gijsbert een weduwnaar van 
middelbare leeftijd die nu probeert aan zijn tweede jeugd te beginnen? En dat 

I486, vierde seizoen, bundei II, katern 11, p. 9 en 18 (40.000 stenen en 16 pond). 
1482, vierde seizoen, bundel I, katern 27, p. 28. 
1486, vierde seizoen, bundel II, katern 11, p. 9. 
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door middel van de vluchtige gunsten van een dienstbode - want dat is Katrijn 
- die haar vrije tijd in een kroeg pleegt door te brengen11. 
Als volgende conclusie valt uit deze voorbeelden op te maken dat het uiting ge
ven aan erotische emoties een zaak was die door de ander helemaal niet als een 
affront behoefde te worden opgevat. Toegegeven, de bevolking die wij in de 
vechtkeuren leren kennen is waarschijnlijk niet dat deel van de Utrechtse bur
gers dat uitmunt door zelfbeheersing, maar de droog zakelijke toon waarop de
ze toenaderingspogingen als bijzaak worden vermeld, doen niet vermoeden dat 
zij op enigerlei wijze als stuitend werden ervaren. Integendeel, Hanneke met 
de krukken wekt de indruk dat zij in haar hart best gecharmeerd is door de 
mannelijke belangstelling. Evenmin rancuneus was de reactie van Katrijnken 
van Schiedam op een gelijksoortige begroeting. 

Het derde verhaal moge ons dan misschien niet de late middeleeuwer doen ken
nen, een aantal middeleeuwers staat daarin onbarmhartig uitgetekend. Het 
meest duidelijk nog diegene aan wie de minste woorden worden verspild: Claes 
de wever, die wegkruipt als zijn vrouw en zijn vriendin om hem handtastelijk 
worden, laat staan dat hij tussenbeide zou komen zoals bij een vechtpartij nor
maal is, en die achteraf stiekem verdwijnt uit het huis waar het handgemeen 
zich heeft afgespeeld. Claes is kennelijk bang voor zijn vrouw en ook zijn vrien
din acht hij een betere vechtersbaas dan hijzelf is. Men kan zich afvragen waar
om Claes zijn geluk nou precies bij dit soort partners placht te zoeken. Maar 
ook Claes' broer komt uit het verslag naar voren als een held op sokken. Waar 
de vrouwen elkaar in de haren zitten komt hij al evenmin tussenbeide; hij be
perkt zich tot het oprapen en vasthouden van het kind, daarmee tevens zichzelf 
beschermend. Schilderen deze paar regels inmiddels ook het portret van een 
derde vrouw, de in het verhaal niet ten tonele gevoerde moeder van de bedeesde 
broers? Voer voor psychologen. 

Stijn? De hele buurt weet dat Claes zich in haar gezelschap pleegt te bevinden. 
Toch ontkent ze tegenover de al dan niet wettige echtgenote en, kennelijk vaar
diger met haar handen dan met haar tong, Iaat ze het op een vechtpartij aanko
men, nog wel met twee tegenstanders tegelijk. Mogelijk wist Stijn ook dat ze 
van Bastiaan weinig te vrezen had. 
Een handjevol momentopnamen toonde ons een incidentele middeleeuwer in 
zijn dagelijkse doen. In zijn daden is hij wat impulsief, wat onbeheerst naar 
onze maatstaven, maar hij is alleszins herkenbaar in zijn motieven. 
Wat al deze miniatuurtjes over man-vrouw relaties overigens wel met elkaar ge
meen hebben is dat in geen daarvan de vrouw zichzelf ten opzichte van de man 
een tweederangs schepsel voelt, laat staan zich als zodanig gedraagt. Noch bij 
vechtpartijen, noch bij het regelen van haar intieme relaties komt zij voor het 
voetlicht als weerloos en willoos persoontje. Het tegendeel is eerder waar. En, 
zoals gezegd, in bovenstaande regels zijn geen uitzonderlijke gevallen geschil
derd. 
Uitzonderlijk is misschien wèl mevrouw Aryaen Koenen die we uit de twee vol
gende episoden zullen leren kennen. De eerste daarvan speelt zich af in de 
schuit tussen Jutfaas en Utrecht12. We vallen binnen halverwege een woorden-

" I486, tweede seizoen, bundel II, katern 12, p. 20. 
12 1484, tweede seizoen, bundel II, katern 3, p. 2. 
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wisseling tussen Aryaen en Jan van Dam, die zojuist Aryaen voor hoer heeft 
uitgemaakt. Aryaen repliceert dat Jan beter naar zijn eigen dochter kan kijken. 
Jan heeft geen weerwoord en wil Aryaen met een knuppel te lijf. 'Doe toech 
Aryaen eens anders mess uut en soude weder gesteken hebben haddet niet ge-
kert geworden'. (Toen trok Aryaen het mes van iemand anders en zou terug
gestoken hebben als haar dat niet verhinderd was). 
Diezelfde Aryaen probeert enige tijd later van een bakker méér brood mee te 
nemen dan zij had betaald13. Willem de bakker zet de achtervolging in en grijpt 
haar bij haar keurs om zijn brood terug te krijgen. Aryaen heeft plotseling een 
tinnen schotel in de hand en slaat daarmee op de bakker in. Die probeert zijn 
klant bij de tabberd te pakken en op de grond te gooien. Aryaen speelt het ook 
ditmaal weer klaar om zich het mes van een voorbijganger toe te eigenen 'eerst 
den doll (dolk) ende na 't jonc (eetmes) en soude gesteken hebben hadde sij ge-
kunt'. 
Behalve de man-vrouw relatie waarop wij in deze bijdrage de klemtoon leggen, 
informeert dit handvol getuigenverhoren op meer punten over de mentaliteit 
van de middeleeuwers. 
De betrokkenheid van het publiek wanneer er twee vechten is zo'n mentaliteits-
aspekt. Het weerspiegelt zich in de ruzie van de jaloerse Gijsbert Roetaertssoen 
met jonker van Puflic. Iemand uit het publiek, Albert de barbier, probeert 
escalatie van een tot dan toe amusante voorstelling te voorkomen. Het kost 
hem een messteek. 
Ook Aryaen Koenen, uitgescholden voor hoer, zien wij het mes trekken terwijl 
publiek toekijkt. Een getuige beweert dat Aryaen met dit mes zou gestoken 
hebben zo omstanders haar dit niet verhinderd hadden: 'haddet niet gekert ge
worden'. Ook bij de tweede vechtpartij van deze Aryaen Koenen wordt een 
steekpartij vermoedelijk door het publiek voorkomen. 
Het tussenbeide komen van omstanders ook, of juist als de messen al getrokken 
zijn lijkt een normaal verschijnsel te zijn. Vele vechtpartijen opgetekend door 
de keurmeesters, eindigen voortijdig doordat men tussenbeide kwam of zoals 
de getuigen laconiek opmerken: 'doe wart vorgevallen', 'doe vielen dair tus-
schen' of 'doe wartet gekeert'. Uiterst zelden blijkt een vechtpartij door tussen
komst van omstanders te escaleren tot een handgemeen op groter schaal. Dat 
een stadsbestuur alles gelegen was aan het handhaven van orde en rust is al el
ders en al eerder betoogd. Dat ook de individuele burger zich op dit punt ver
antwoordelijk achtte leren ons de vechtkeuren als nieuw gegeven. 
Maar ook materiële omstandigheden laten zich tussen de regels van de getui
genverklaringen lezen. Eén voorbeeld slechts, ontleend aan het laatste snap
shot: 'Item Peter van Muerse tugede dat Aryaen broet nam van Willems 
veynster... ' . Eén zin, en we zien héél het winkeltje van Willem de bakker voor 
ons: het glasloze onderraam met een verbrede vensterbank, waarschijnlijk een 
neergeklapt luik en daarop de broden. De bakker is binnenshuis bezig, anders 
had Aryaen waarschijnlijk haar kans niet gewaagd, maar de voordeur heeft 
open gestaan. Niet alleen blijkt een open voordeur volgens indirecte informatie 
uit de vechtkeuren een normale situatie te zijn, het verklaart ook waarom Wil
lem de bakker zijn haastige klant zo snel bij de kraag had. 

13 Ibidem. 
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De lezer heeft kennis gemaakt met een handvol voorbeelden, uit een beperkt 
aantal jaren. Uit die voorbeelden is slechts een aspect belicht: de man-vrouw 
verhouding die wij bezig zijn nader uit te werken. Maar de rijkdom van deze 
bron aan gegevens op en tussen de regels over het doen en denken van sommi
gen onzer voorouders is te groot om ongesignaleerd te blijven voor eenieder die 
zich in de middeleeuwse familie Doorsnee verdiept. 
Het zijn verhalende bronnen die Huizinga er toe brachten over het leven in de 
late middeleeuwen te schrijven dat het 'zoo verdroeg den geur van bloed en ro
zen dooreen' '4 . Deze uitspraak moge juist zijn voor de adel. Voor de stedeling 
blijkt zij nuancering te behoeven. Ook waar deze beroemde auteur de stedeling 
zelf bekijkt doet hij dit al te zeer door de vertekenende bril van verhalende 
bronnen. Uit de door ons opgevoerde episoden die in sfeer niet afwijken van 
de honderden niet aangehaalde getuigenverhoren, blijkt nergens dat 'het mid-
deleeuwsche stadsleven zich beweegt' tussen polen van 'hevige wreedheid (en) 
innige vertedering'15. Integendeel, meestal komen we zeer herkenbare mensen 
tegen die zeer herkenbare dingen doen. 
Het belang van ambtelijke bronnen in het algemeen en getuigenverhoren in het 
bijzonder bestaat ondermeer in de realistische kijk die zij geven op 'gedragin
gen en handelingen' van de middeleeuwer. Het zijn twee woorden gebruikt 
door Hugenholtz in zijn inaugurale rede Het overstemd geluid16. Hij wijst in 
deze rede op het ontbreken van juist deze kennis en vraagt begrip voor de pro
blemen waarvoor 'de historicus zich gesteld ziet zodra hij iets anders wil bestu
deren dan de ideeën en gedragingen van de bovenste maatschappelij ke lagen' '7 . 
De verzamelbundel Gewone mensen in de middeleeuwen, opgedragen aan Hu
genholtz naar aanleiding van zijn emeritaat, toont aan dat nog steeds met deze 
problemen geworsteld wordt18. Informatie over de gewone mensen uit de mid
deleeuwen, ook uit de late middeleeuwen, blijft schaars. 
Immers, wij citeren weer Hugenholtz: 'Die gewone man heeft - zo hij er behoef
te aan heeft - geen of uiterst weinig kansen zich te uiten; wij horen wel over 
hem, niet van hem'. Getuigenverhoren behoren tot de zeldzame uitzonderingen 
op deze regel. 

Veertig jaar vechterijen zijn in de Utrechtse vechtkeuren bewaard gebleven. 
Een paleografische werkgroep is op het ogenblik doende een transcriptie te ma
ken van deze moeilijk leesbare, tijdens de verhoren snel neergeschreven 
teksten. Een tijdrovend monnikenwerk dat materiaal levert voor een substan
tiële vergroting van ons inzicht in de mentaliteit en de materiële omstandighe-

14 J. Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens-en gedachtenvormen der veertien
de en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden in: idem, Verzamelde werken, III (Haar
lem, 1949) 28. 

15 Idem, 6. Niet slechts de burger maar ook de stadsbestuurders waren wars van wreedheid. Dit 
bespraken wij in: 'De schaduw van Huizinga. Kanttekeningen bij de 'wreedheid' der middel
eeuwse rechters', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LUI (1985) 347-356. 

16 F. W. N. Hugenholtz, Het overstemd geluid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van gewoon hoogleraar in de vaderlandse en algemene geschiedenis van de middeleeuwen 
(Haarlem, 1959) 9. 

1 ' Idem, 8; J. L. Flandrin, Un temps pour embrasser. A ux origines de la morale sexuelle occiden
tale (VIe-XIe siècle) (Parijs, 1983) 6-7. 

18 Gewone mensen in de middeleeuwen, R. E. V. Stuip en C. Vellekoop, eds. Utrechtse bijdragen 
tot de mediëvistiek, VI (Utrecht, 1986). 
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den van de late middeleeuwer19. De grote hoeveelheid informatie immers, die 
op maar ook tussen de regels van al die getuigenverhoren te vinden is, verheft 
de scenes tot boven het anecdotische. Zij stelt ons in staat om ongegeneerd te 
kijken naar de vijftiende-eeuwer in al zijn menselijke kleinheid maar ook in zijn 
herkenbaarheid. 

Het ware te wensen dat deze 'Vechtkeuren' zo uitgegeven werden dat hun informatie gemakke
lijk bereikbaar werd. Met de huidige stand van de automatisering zou dit technisch geen proble
men meer hoeven op te leveren. Het werk van een paleografische werkgroep van de Gemeente
lijke archiefdienst te Utrecht die zich hiermee bezighoudt, zou dan als de eerste onmisbare fase 
van dit project kunnen dienen. 
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