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In 1883 kreeg een baldadige streek van een stel Utrechtse s tudenten een 

ongelukkig staartje. Een vrouw, die zij in het holst van de nacht in de 

buur t van de sociëteit hadden lastig gevallen, stierf een week daarna. 

• • • • • • • • • • • • • I De landelijke pers schreeuwde 

rt (1933) studeerde in Utrecht Hij moord en doodslag. Iedereen wacht-

doccnt geschied, te gespannen de rechtszaak af: zou er 

Onderwijs, vervolgens als docent economische en l v J u g« t h i e d e n ° f l i e t e n d e " " * t e r S 

sociale geschiedenis bij de vakgroep geschiedenis 

van de Universiteit Utrecht, promoveerde in 1983 

schreef een ar.ntal publikaues - voornamelijk over 

de geschiedenis van de stad Utrecht in de vorige 

eeuw - en is thans verbonden aan het 

Universiteitsmuseum. 

zich leiden door klasse-justitie? Het 

vonnis bracht geen rust, integendeel: 

de pers stortte zich unaniem op de 

voorzitter van de rechtbank. Die had 

daar eigenlijk ook om gevraagd. Na 

voorlezing van het vonnis had hij he t 

bestaan de pers scherp te veroordelen 

om de publiciteit die zij aan de zaak 

had gegeven. En vervolgens stak hij de s tudenten kameraadschappeli jk 

een riem onder het har t . Ik d a n k R. Delvigne die mij wees op he t 

bestaan van deze zaak en op het commentaar van Multatul i . 
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In de nacht van 31 mei 1883 vierden studenten een feestje in de sociëteit van het 

corps die toen nog gevestigd was op het Munsterkerkhof (dat in 1912 tot Domplein 

is omgedoopt). Om een uur of vijf's ochtends zetten ze de festiviteiten buitenshuis 

voort. Omwonenden waren er wel aan gewend dat het daarbij luidruchtig toeging. 

Maar deze ochtend gingen de heren zo te keer dat buurvrouw Aletta Francina van 

Rooijen-Emmelot (60) nieuwsgierig haar hoofd om de hoek van de deur stak. 

Direct stoof een groepje studenten op haar af. Toen zij geschrokken probeerde de 

deur dicht te trekken, stak een van hen daar letterlijk een stokje voor. De vrouw 

vluchtte de gang in, achtervolgd door drie studenten. Volgens het Utrechtsch 

Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 8-6-1883 gedroegen de heren zich daarbij zeer 

ongepast. 'Zij mishandelden de arme vrouw. Op 't hulpgeschrei zijner echtgenoote 

snelde de heer v. R. in onderkleederen toe. Ook hij werd aangerand en met stok

ken geslagen, terwijl zijne vrouw zich aan hem vastklemde. Zoo werden beiden hun 

eigen huis uitgeworpen, en het schandaal werd op straat voortgezet, ten aanschou-

we van eenige burgers van welke twee den heer v. R. hielpen zijne in zwijm gevallen 

vrouw in huis te brengen.' 

Vervolgens trommelden de heren nog een poosje met stokken op de deur en sloe

gen zij vier matglazen ruitjes in. Toen de politie - die door echtgenoot Jacobus 

Hendricus van Rooijen was gealarmeerd - om een uur of zes verscheen, was er nog 

één student die 'met een hard voorwerp' naar de deur gooide, maar verder was het 

rustig. 

De volgende dag waren twee van de daders bij Van Rooijen komen praten over 

De sociëteit P.H.R.M. op het Munsterkerkhof, een foto van omstreeks 1900. GAU, TA, W 4.4 l/C 5.01 E 
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vergoeding van de ingegooide ruiten en de schade aan de deur. De heren waren 

niet tot overeenstemming gekomen, onder meer omdat Van Rooijen veel te veel 

geld vroeg: dertig gulden. 

Gewoonlijk werden zulke schadegevalletjes in der minne geschikt. Dit kwam nogal 

eens voor, want studenten dronken op feestjes ook toen regelmatig wat teveel. De 

Stichtsche Courant Provinciaal en Utrechtsch Nieuws- en Advertentieblad beschreef op 

10 juni 1883 vol nostalgie hoe dat in het verleden toeging: 'Na afloop van de partij 

wandelde men de stad eens rond, hield de burgerij uit den slaap, trok aan bellen, 

moerde uithangborden' maar de heren gingen nooit te ver. Ook de correspondent 

van de NRC wees op de toenemende verruwing van de 'vermaken onzer studenten' 

die telkens uitliepen op vechtpartijen. De politie keek dan de andere kant op, ter

wijl ze hardhandig ingreep als het om gewone burgers ging. Ze hield er rekening 

mee dat de heren er zelf wel voor zouden zorgen dat het niet uit de hand liep en 

dat de schade werd vergoed. 

Alles zou deze keer nog wel goed zijn gekomen, als het nachtbraken niet een dra

matisch vervolg had gekregen: zes dagen later, op 6 juni 1883, overleed de vrouw. 

Haar man diende vervolgens bij justitie een klacht in: naar zijn mening was haar 

dood een gevolg van de vechtpartij. 

De pers stortte zich gretig op de zaak. Studenten die een arme vrouw in hun dron

kenschap mishandelden tot de dood erop volgde, dat was NIEUWS. Tegenwoordig 

zouden de media niet zuinig zijn geweest met schetterende kreten zoals de titel van 

dit artikel. Toen waren ze veel terughoudender maar de Zaak van het 

Munsterkerkhof haalde wel een paar dagen de voorpagina's. Zou er klassejustitie 

worden toegepast of wachtte de heren een passende straf? Zouden de autoriteiten 

proberen de zaak in de doofpot te stoppen? De verontwaardiging was zo groot dat 

men na de begrafenis opgelucht adem haalde omdat er geen ongeregeldheden 

waren uitgebroken. 

Zonder de minste aanleiding 

'Een kreet van verontwaardiging ging op onder geheel het volk en in de geheele 

pers. Dit plotseling overlijden werd door de publieke opinie alom op de rekening 

gesteld der woestelingen, die zonder de minste aanleiding een weêrlooze oude 

vrouw op de ruwste en lafhartigste wijze hadden mishandeld. ... Veel is men in aca

demiesteden gewoon, veel wat bij studenten door de vingers wordt gezien, maar bij 

anderen ten strengste zou gelaakt en mogelijk ook streng zou gestraft worden. 

Thans echter vloeide de maat over. Jongelieden van naam en stand, waarschijnlijk 

vertrouwende op de straffeloosheid hun daardoor verzekerd, hadden zich schuldig 

gemaakt aan handelingen, waarvoor de ruwste en minst ontwikkelde der laagste 

volksklasse zou moeten blozen. Niet als verzachtende omstandigheden, maar wel als 
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Prof. dr j.J.P. Valeton hoogleraar in de Godgeleerdheid, rector 

magnificus in 1882-1883. Collectie Universiteitsmuseum, foto jacP. 

Stolp 

verzwarende omstandigheden dienden hier stand 

en geboorte te worden aangemerkt.' Zo vatte 

het Nieuws van de Week, Helmondsche Courant de 

stemming samen. Er waren bladen die net deden 

alsof alle leden van het Utrechtse studenten

corps, en dus vrijwel alle Utrechtse studenten, 

woeste rabauwen waren. Ook veel Utrechtse 

burgers vonden dat de heren het nu te bont 

hadden gemaakt. Een student klaagde in een 

ingezonden brief in het Utrechtsen Provinciaal en 

Stedelijk Dagblad: 'Wij kunnen ons niet op straat 

begeven zonder de vleiendste uitingen, als b.v. in 

de woorden moordenaars, doodslagers enz. ligt 

opgesloten' toegevoegd te krijgen. 

Justitie droeg een aantal deskundigen op te onderzoeken of de dood van de vrouw 

een gevolg was geweest van de vechtpartij. De studenten zullen wel een zucht van 

verlichting hebben geslaakt toen een van de deskundigen in de NRC van 12 juni 

meldde dat bij dat onderzoek geen sporen waren aangetroffen van 'eenigerlei mis

handeling'. 

Het studentencorps hield zich intussen muisstil, al vonden velen dat het zich wel-

eens over deze zaak zou mogen uitspreken. Medio juni schreef de rector magnifi

cus, de theoloog prof. dr J.J.P. Valeton jr ( 1848-1912), dat de Senaat van de univer

siteit 'met leedwezen het tumult vernomen' had. De berichten mochten dan over

dreven zijn gebleken, dat nam niet weg dat de grenzen van het betamelijke ver 

overschreden waren. Woorden van strenge afkeuring en een ernstige waarschu

wing waren op hun plaats. De universiteit moest haar goede naam bij de burgerij 

koesteren. 'Maar hoe is dit mogelijk wanneer door verregaande baldadigheid en 

onbetamelijk gedrag aanleiding gegeven wordt tot zoo groote en zoo gewettigde 

ontevredenheid?'. De Senaat nam zich voor, eventueel passende maatregelen tegen 

de betrokken studenten te nemen. Een veroordeling door het corps zou kunnen 

meewerken aan het herstel van de goede naam van de universiteit, aldus Valeton. 

Maar zover kwam het niet. De corpsleden, in algemene vergadering bijeen, namen 

op 28 juni 1883 met 35 stemmen voor en 19 onthoudingen een motie aan waarin 

zij de belangstelling van Valeton zeer op prijs stelden en de omstandigheden, die tot 

een onderzoek van justitie hadden geleid, ten zeerste betreurden. Zolang de rech

ter geen uitspraak had gedaan, zou een oordeel door de Senatus Veteranorum 

trouwens voorbarig zijn geweest en een concessie aan de hetze in de pers. 
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Boven: Jhr J.A.P.L Ram;J.K.H. Turk; onder: H.J.CJ. dejongJ.E. ßoddaert. Foto's.' archief van het Utrechts Studenten 

Corps 

Het vonnis 

Op 28 en 29 januari 1884 stonden de zes verdachten - allen rechtenstudenten - ein

delijk terecht voor de Correctionele Kamer van de Arrondissementsrechtbank te 

Utrecht. De zaal was tot de nok gevuld met belangstellenden, waaronder veel stu

denten en journalisten. 'In dichte rijen staan de belangstellenden in de zaal op elkaar 

gepakt'. Hoofdverdachten waren J.E. Boddaert, geboren te Middelburg en 22 jaar 

oud, Jhr J.A.P.L. Ram, geboren te Utrecht en 23 jaar, en W. Grenfell, oud 24 jaar, 

geboren te Hattem. Verder waren gedagvaard J.K.H. Turk uit Amersfoort, 22 jaar; 

H.J.CJ. de Jong, een vierentwintigjarige Utrechter en Jhr A.J. van Rijckevorsel van 

Kessel, 24 jaar en geboren te 's-Hertogenbosch. 

Uit de verhoren van de verdachten en de 24 getuigen bleek dat de weduwnaar de 

zaak wat overdreef. Zijn vrouw was zoals gewoonlijk om een uur of vier in de och

tend begonnen met het schoonmaken van de Marnixschool op het Munsterkerkhof 

waar hij conciërge was. Hij was zelf in bed blijven liggen. Maar toen hij haar hoorde 

gillen, (meer van zenuwen dan van angst, beweerde een van de gedaagde studenten) 

was hij opgestaan. In de gang had hij geroepen: 'Er uit; 't is hier geen publiek huis'. 

Student Boddaert had met zijn stok naar Van Rooijens voeten gewezen en gezegd: 

P. D. 'T HART M O O R D OP HET DOMPLEIN 



'Het was beter dat je je vuile pooten ging wasschen'. Voor alle zekerheid voegde de 

correspondent van de NRC er verduidelijkend aan toe: 'bedoelende daarmede 's 

mans bloote voeten'. Daarna hadden de partijen in de nauwe gang wat aan elkaar 

geduwd en getrokken. Volgens Van Rooijen hadden hij en zijn vrouw daarbij forse 

klappen en schoppen opgelopen, maar dat had geen van de getuigen gezien. De stu

denten ontkenden in alle toonaarden dat zij Van Rooijen hard hadden aangepakt en 

zij hielden vol dat de vrouw nauwelijks een schrammetje opgelopen kon hebben. 

Dat laatste werd bevestigd door de getuige-deskundigen. Zij hadden geen letsel 

gevonden, alleen een paar kleine ontvellingen aan de pols. Wel hadden zij bij de lijk

schouwing geconstateerd dat ze 'een zeer ziekelijke vrouw' was geweest met een 

slepende nierziekte en afwijkingen aan het hart en de aorta. Er kon derhalve niet 

met zekerheid worden vastgesteld dat de dood een gevolg was geweest van het 

geweld. Maar het was niet ondenkbaar dat de schrik die het haar had bezorgd, haar 

geen goed had gedaan. Zij was die dag behoorlijk overstuur geweest. Maar ze had 

vervolgens twee dagen gewoon haar werk gedaan en zelfs nog een flinke wandeling 

gemaakt. Ook dat kon volgens de deskundigen haar dood hebben bevorderd. 

De Officier van Justitie constateerde dat de zaak in de pers enorm was opgeblazen. 

De correspondent van de NRC had zelfs beweerd dat 20 agenten nauwelijks in staat 

waren geweest 'de woeste bende in bedwang te houden'. Maar het was zeker dat 

de studenten het huis waren binnengedrongen en zich te buiten waren gegaan aan 

'zedelijk en lichamelijk geweld'. Hoewel niet bewezen was dat de dood een gevolg 

was van slagen of trappen, achtte hij 'eenvoudige moedwillige mishandeling twee

maal gepleegd' bewezen. Hij eiste daarom voor hoofdschuldige Ram zes maanden 

eenzame opsluiting, voor Grenfell vier en voor Boddaert drie maanden. Bovendien 

moesten de heren nog een boete betalen voor hun aandeel in het ingooien van de 

ruiten, oftewel het 'opzettelijk verbreken van een afsluiting'. Voor De Jong eiste hij 

vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De andere twee zouden 15 dagen in het 

gevang moeten en een boete betalen van vijfentwintig gulden. 

De advocaten vroegen voor hun cliënten vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. 

Er bestond immers geen aantoonbare relatie tussen het nachtelijk kabaal en de 

dood. Van voorbedachten rade was zeker geen sprake geweest. De enige die 

beweerde dat de vrouw was mishandeld, was haar echtgenoot. Maar zijn getuigenis 

mocht niet te zwaar wegen, omdat hij uit wraakzucht handelde. Zijn ongeloofwaar

digheid bleek volgens de advocaten ook uit het feit dat hij juridische termen 

gebruikte waarvan hij als conciërge de betekenis niet kon weten. De voorbijgangers 

(arbeiders die op weg waren naar hun werk) die als getuigen optraden, hadden 

alleen gezien dat er wat werd geduwd en aan de stokken van de studenten getrok

ken. Als er echt geweld was gebruikt, zouden zij toch wel hebben ingegrepen!! Nu 

hadden zij rustig toegekeken bij baldadig gedoe van studenten, zoals dat wel vaker 

voorkwam. 
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Terecht had Van Rooijen geprobeerd de heren buiten de deur te zetten, 'maar dat 

is altijd een gevaarlijk werk'. Hij had daarbij wel wat beleefder kunnen optreden, 

aldus de advocaten. De studenten hadden flink gedronken en waren daardoor vro

lijk. Toen Van Rooijen met zijn 'grenadiers-postuur' op het toneel was verschenen, 

hadden zij hem met een luid hoera begroet. Er zou niets zijn gebeurd als hij de 'fat

soenlijke jongelingen' anders had behandeld. Toen hij arriveerde, was er nog niets 

aan de hand; 'waarom toen dan dien arm opgeheven en gezegd: er uit!'. De studen

ten hadden dat ervaren als een brutaliteit. 

De heren hadden ook zeker geen geweld tegenover een vrouw in de zin gehad. 

'Studenten van goeden huize, die een fatsoenlijke opvoeding hebben gehad, bedoe

len geen kwaad.' Voor iemand die daar al jaren woonde, was zij trouwens wel 

onbegrijpelijk roekeloos en 'onverantwoordelijk' geweest toen zij nieuwsgierig de 

deur had geopend. En omdat bovendien de getuigen elkaar tegenspraken, vonden 

de advocaten vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging de enig juiste uitspraak. 

De toast 

Op S februari sprak fungerend voorzitter, vice-president van de rechtbank mr 

F.A.R.A. baron van Ittersum, het vonnis uit. Vast stond dat de drie het huis waren 

binnengedrongen en mevrouw Van Rooijen 'gewelddadig' hadden aangegrepen. 

Ram en Grenfell hadden Van Rooijen geslagen. De vrouw had geen klappen opgelo

pen en de rechtbank achtte niet bewezen dat haar dood samenhing met de kloppar

tij. Boddaert kreeg acht dagen eenzame opsluiting wegens het 'moedwillig toebren

gen van slagen of stoten waaruit geen ziekte van meer dan 20 dagen is ontstaan'; 

Ram en Grenfell moesten voor hetzelfde delict elk vijftien dagen de cel in. Alle drie 

moesten zij bovendien een geringe boete betalen. Turk en Van Rijckevorsel kwa

men er af met vijfentwintig gulden boete, terwijl De Jong conform de eis werd vrij

gesproken. 

Waarschijnlijk zouden velen dit von-

' ' ' • • • • ' nis aan de lichte kant hebben gevon

den en aan de borreltafels hebben 

nagepraat over de vraag of de recht

bank onpartijdig had geoordeeld. 

Maar de zaak zou spoedig uit de aan

dacht zijn verdrongen door andere 

actualiteiten, als de voorzitter na het 

uitspreken van het vonnis zijn mond 

had gehouden. In plaats daarvan hield 

De gevel van het gerechtshof in 1875. GAU, TA, Mb 

I. 17/C 24.937 
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hij een speech tot de veroordeelden die de verontwaardiging in de pers pas echt 

aanwakkerde. 

Hij begon met het uitspreken van zijn 'diepe verachting' voor het gedrag van de 

pers. Daarbij had hij vooral één blad op het oog, de Antirevolutionaire Standaard, 

die het 'in het kleed der vroomheid gehuld, dorst te bestaan de schennende hand 

uit te strekken naar de onpartijdigheid, dat dierbaarst kleinood van den 

Nederlandschen rechter'. De pers had naar zijn mening bovendien voorbarig en ten 

onrechte een smet geworpen op het blazoen van de Utrechtse studenten en het 

Studentencorps. 

Met deze opmerkingen alleen al vroeg hij om een stevig weerwoord. Maar Van 

Ittersum maakte het nog bonter. Hij wenste de studenten geluk omdat de dood van 

de vrouw geen gevolg was geweest van hun optreden. 'Helaas, dat uwe bekwame 

verdedigers u niet geheel van schuld vermochten vrij te pleiten. ... Neen, er is mis

drijf gepleegd, onwaardig den eernaam, dien ge draagt, onwaardig de man, wiens 

feest ge vierdet, onwaardig de roemrijke universiteit, wier kweekelingen gij zijt en 

die zoovele mannen heeft gekweekt, wier namen niet dan met eerbied worden 

genoemd. Meent echter niet, dat ik, nu de rechtbank, zooals altijd, naar eer en 

geweten haar plicht heeft gedaan, daarom den steen op u werpen zal. Want ik stem 

toe, dat geen boos opzet u dat feit heeft doen plegen; slechts eenige minuten van 

jeugdige onbezonnenheid hebben u er toe gebracht. ... Ik twijfel dan ook niet, of ge 

zult u in 't vervolg waardig betoonen, om onder de eerste rijen der kampioenen 

plaats te nemen tegen ieder, die opnieuw deze universiteit en uw corps zou willen 

aanranden, in wier bloei ook de rechtbank, die toch ook bestaat uit oud-studenten, 

levendig belangstelt. 

En wanneer ook voor u die schoone dagen [van uw studie, 'tH] zullen zijn voorbij

gegaan, en deze vlek reeds lang zal zijn uitgewischt, dan zult gij er nog steeds roem 

op dragen om te zijn geweest studenten van de Utrechtsche universiteit en leden 

van het Utrechtsche Studentencorps.' 

Door een ander brilleglas 

Het was Van Ittersums gewoonte om na het uitspreken van een zwaar vonnis nog 

een persoonlijk - 'gemoedelijk, goed werkend' - woord tot de veroordeelden te 

richten. Ook nu had hij zijn speechje zonder overleg met zijn collega-rechters afge

stoken, zoals hij in een ingezonden brief in de NRC verzekerde. Maar deze keer was 

het erg onverstandig geweest. Hij wist dat iedereen gespannen zou zoeken naar 

sporen van klassejustitie en dat de pers zijn woorden op een goudschaaltje zou 

wegen en in het hele land laten doorklinken. Desondanks had hij - over de hoofden 

van de veroordeelden heen - de fiolen van zijn toorn uitgestort over de pers die 

het had gewaagd aan de onkreukbaarheid van de rechters te twijfelen. Waarschijn-
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Mr F.A.R.A. baron van Ittersum (1834-1913), onder meer president 

van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht 1885-1908 

lijk meende hij dat het vonnis overduidelijk 

bewees dat er onpartijdig recht was gedaan. 

Maar door de pers rechtstreeks aan te vallen, 

daagde hij de journalisten uit om dat in twijfel te 

trekken. 

Zij reageerden woedend en verzekerden hun 

lezers dat de tijden voorbij waren waarin de pers 

zich liet muilkorven door autoriteiten. Van 

Ittersum was buiten zijn boekje gegaan door een 

oordeel uit te spreken over een partij die niet 

was gedaagd en geen gelegenheid had gehad zich 

te verantwoorden. Hij was vergeten dat deze 

partij, de pers, in staat was haar verdediging in 

het openbaar te voeren. 

De Nederlandse pers keurde de speech eenstemmig af. Een slimme uitgever uit 

Helmond nam zijn kans waar en vatte de perscommentaren samen in een boekje 

met de pakkende titel 'De TOAST van mr. F.A.R.A. van Ittersum en het oordeel 

der pers'. 

Uit deze selectie van meningen blijkt dat de meeste bladen hun bezwaren scherp 

maar bedachtzaam onder woorden hebben gebracht. Zij vroegen zich af of Van 

Ittersum met zijn toespraak juist had gehandeld. Het Weekblad van het Recht meen

de dat 'zulke redevoeringen niet geschikt zijn om de waardigheid der rechterlijke 

macht te verhoogen. ... De rechterlijke macht staat op een te verheven standpunt, 

dan dat zij zich voor de publieke opinie heeft te verantwoorden'. Van Ittersum had 

twijfel gezaaid over de vraag of het vonnis wel volledig de overtuiging van de recht

bank weergaf, door er een ander eindoordeel aan toe te voegen, 'tot bevrediging 

van 's rechters gemoed, en ter verzachting der wond, aan de heeren veroordeelden 

toegebracht'. 

Alom was men van mening dat Van Ittersum zich beter had kunnen beperken tot 

zijn taak, namelijk rechtspreken. Alle argumenten en overwegingen die de recht

bank tot het vonnis hadden gebracht, moesten daarin zijn opgenomen. De toe

spraak was dus overbodig geweest. 

Het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage had liever gezien dat hij de studenten 

had ingepeperd dat de dood van de vrouw mogelijk door hun wangedrag was ver

haast. 'Waar de zelfbeheersching ontbreek, leidt zoo licht, gelijk nu weder gebleken 

is, iets dat als een aardigheid begon to t de schromelijkste gevolgen, waarvan zij, die 

er in betrokken zijn, heel hun leven de heugenis niet meer verliezen kunnen.' Maar 

in plaats daarvan had hij zijn best gedaan om 'in het licht te stellen, dat het gebeur-
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de toch eigenlijk niet zooveel te beteekenen heeft gehad. ... Hij herinnert er aan -

kan het onhandiger? - dat de rechters oud-studenten zijn.... De groote massa zal er 

uit afleiden, dat een bijzondere sympathie voor de beklaagden is werkzaam 

geweest; dat deze op de rechters oud-studenten kan gewerkt hebben; dat nu wel 

waar schijnt te zijn wat men vroeger vermoedde, namelijk dat men wegens die sym

pathie de vervolging liever zou hebben nagelaten, indien het maar eenigszins moge

lijk ware geweest'. 

De Amsterdammer wees erop dat de juristen elke schijn van partijdigheid hadden 

kunnen wegnemen als zij tijdens de zitting de gewone mensen net als de studenten 

met u hadden aangesproken en niet met het gebruikelijke jij en jou. Het blad herin

nerde er ook aan dat de heren weliswaar veroordeeld waren voor mishandeling, 

'maar het publiek vergeet niet dat die slagen en stooten werden toegebracht aan 

een bejaard man en een bejaarde vrouw die hunnerzijds daartoe geen de minste 

aanleiding gaven, 't Is o.i. zeer de vraag of de zoetsappige taal van den president der 

rechtbank zal strekken om den eerbied te handhaven of te verhoogen voor de 

onpartijdigheid ... en of men door een dergelijk verschoonend oordeel over een 

zoo ergerlijk bedrijf het korps, tot welks leden de thans veroordeelden behooren, 

een dienst doet.' 

Ook de NRC vond het een onvoorzichtige toespraak. 'Het zou niet te verwonderen 

zijn geweest, indien deze toespraak met een "leve de Utrechtsche universiteit" van 

de zijde des heeren Van Ittersum, en met een "hoera" of een "lo Vivat" van de zijde 

der veroordeelden ware besloten geworden.' 

Het oordeel van het Nieuws van de Week, Helmondsche Courant was evenmin mals. 

'Is het te verwonderen, dat het volk de toepassing maakte, dat de oud-studenten de 

ploertige en strafwaardige handelingen der tegenwoordige leden van het studenten-

korps door een ander brilleglas beschouwen dan de overtredingen, begaan door 

gewone burgers en door personen uit den lageren stand?' 

Het was trouwens niet uitgesloten dat Van Ittersum de studenten in een lastig par

ket had gebracht. Als er - onder invloed van de twijfels die door zijn speech waren 

gerezen - appèl aangetekend werd tegen het vonnis, moesten zij opnieuw terecht

staan. Mogelijk zou de uitspraak dan anders luiden. Daarop kon weer een hoger 

beroep volgen. Als het uiteindelijke vonnis zou afwijken van de zijne, had Van 

Ittersum met zijn speech geen mens een dienst bewezen. 

Het blad Uilenspiegel beperkte er zich hoofdzakelijk toe Van Ittersum belachelijk te 

maken. 'Naar men verneemt, heeft de heer Van Ittersum, vice-president der 

Rechtbank te Utrecht, uitnoodigingen verzonden voor een bal, hetwelk hij ter eere 

van de wegens de zaak van het Munsterkerkhof veroordeelde studenten wenscht te 

geven.' 

'Bij mr. van Ittersum zijn eenige dronken polderjongens binnengedrongen. Zij heb

ben Mevrouw van Ittersum slagen toegebracht. De "onpartijdige" vice-voorzitter 
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Het familiewapen van baron Van Ittersum 

S2- van de Rechtbank stelt alles in het 

\ . werk, dat de onverlaten geen zwaarder 

straf krijgen, dan de "fatsoenlijke" jon

gelieden, die op 31 Mei mejuffrouw van 

.•• •>.< k Royen hebben mishandeld. HIJ prepa-

reert zich reeds op een gevoelvolle 

» I "*" . , » speech, om c.q. zijn leedwezen uit te 

| | drukken, dat "de bekwame verdedi-

JL gers" de polderjongens "niet geheel van 

schuld vermochten vrij te pleiten".' 

Het blad dreef ongenadig de spot met 

het familiewapen van de Van Ittersums: drie ezelskoppen op een zilveren veld. Ook 

het bijbehorende devies van de familie moest het ontgelden: ld ter sum, Latijn voor 

Dit ben ik driemaal. 

Baldadige doodslagers 

Dankzij de pers kon iedereen in Nederland over de zaak meepraten. Zo verzeker

de een spreker tijdens een bijeenkomst van de Sociaal-Democratische Bond in 

Utrecht dat arbeidersjongens in zo'n geval de hele tijd in voorarrest gehouden zou

den zijn en vervolgens een veel zwaardere straf hadden gekregen. 

Ook Multatuli heeft woedend commentaar geleverd. In een aantal brieven vertelt 

hij verontwaardigd dat Van Ittersum de arme Van Rooijen 'wiens vrouw door 'n 

troep dronken kwajongens vermoord werd' een uitbrander had gegeven, omdat 

deze de studenten 'kerels' had genoemd. 'Hy had "heeren" moeten zeggen, welke 

zonderlinge kwalificatie die voorzitter zelf dan ook gebruikte toen hy - na 't uitspre

ken van het vonnis ... zich by die ellendelingen excuseerde dat de rechtbank hen 

niet geheel-en-al kon vryspreken! De smart, de verontwaardiging, van dien man 

werd geheel en al op-zy geschoven omdat hy de bandieten "kerels" had genoemd.' 

Multatuli's woede richtte zich vooral op de kranten. 'Wie lezen kan ziet uit de arti

kels die over die kwajongenszaak handelen, dat de hoofdgrief niet ligt in 't schande-

lyke vonnis, maar ... die president heeft kwaad van de kranten gesproken. Vandaar 

de toorn. Het nagenoeg vryspreken van die baldadige doodslagers is byzaak. ... 

Straks zullen wy 'n civiele actie zien instellen tegen de erven van Juffr. V. Rooyen ter 

schadeloosstelling voor den last en de moeite die zy door 't ontsluiten van haar 

deur aan de "Heeren" veroorzaakt heeft. Waarom niet? Een der advocaten immers 

zeide dat zy schuldig was aan 't gebeurde! En de voorzitter roemde de verdediging. 

Da hört ja alles auf! ... Ja, de leden van dat kollegie zyn student geweest. Aandoenlyk 
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en treurig. Nog aandoenlyker - en nog treuriger vooral! - is de gedachte dat de 

kwajongens die vrouw van Rooyen doodsloegen, eenmaal rechters zullen worden. 

... Hm, t is toch maar heel zonderling dat Utrecht - sedert eeuwen beroemd om z'n 

theerandjes en bravigheid - zoo verduveld slecht is geworden.' 

De afloop 

Direct na de uitspraak vroegen velen zich af of er hoger beroep zou worden aange

tekend. Het Paleis van justitie was ertegen. Het zou immers niet gaan over de juist

heid van het vonnis, maar om een geschokt rechtvaardigheidsgevoel. De recht

spraak mocht zich niets aantrekken van de publieke opinie omdat de wet en de 

jurisprudentie de enig juiste toetsingskriteria boden. Het Weekblad van het Recht 

daarentegen juichte het appèl toe omdat er twijfel was ontstaan over de onpartij

digheid van de rechtbank. Die kon nu worden weggenomen. 

Op 18 februari 1884 kwam het bericht dat de officier van justitie namens de procu

reur-generaal appèl had aangetekend. Dat bleek op last te zijn van de Minister van 

Justitie. Ook de advocaten van de studenten tekenden hoger beroep aan. Er wer

den 13 getuigen gedagvaard waarvan twee à decharge. 

Op 24 maart 1884 bevestigde het Hof van Amsterdam het vonnis grotendeels. De 

enige verandering die het aanbracht, was dat De Jong nu niet werd vrijgesproken, 

maar veroordeeld tot een geldboete van vijfentwintig gulden omdat hij aan het 

ingooien van de ruiten had meegedaan. 

Deze uitspraak nam elke gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid van de 

Utrechtse rechtbank weg. Er was daar recht gedaan, zonder aanzien des persoons. 

De heren hadden elkaar de hand niet boven het hoofd gehouden 

Maar niet iedereen was overtuigd. Recht voor Allen bijvoorbeeld bleef bij zijn stand

punt dat de hele zaak een schrijnend voorbeeld was van klassejustitie. De eis was 

veel te laag geweest en de straf een schandaal, een bewijs van vriendjespolitiek 

tegenover studenten die 'in hun lummelachtige eigenwaan' de vrouw tot de dood 

toe hadden mishandeld. 

De veroordeelde studenten betaalden hun boete en zaten hun straf uit. Voor hun 

carrière heeft de zaak waarschijnlijk geen gevolgen gehad. In elk geval zat Turk in 

1884 in de Senatus Veteranorum en ook Ram verdween niet bescheiden naar de 

achtergrond: hij was bijvoorbeeld penningmeester van de commissie voor het 

Studenten Orkest en bleef nog jarenlang ingeschreven als student, net als Van 

Rijckevorsel. Grenfell verdween in 1885/86 van de universiteit. Boddaert studeerde 

af op een proefschrift met de titel 'De straf van openbaarmaking der rechterlijke 

uitspraak' en bracht het tot secretaris van Curatoren van de Leidse universiteit. 

Ook Turk en De Jong hebben hun studie in Utrecht afgerond. 

De zaak van het Munsterkerkhof heeft er wellicht toe geleid dat in 1883-1884 min-
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der studenten in Utrecht zijn ingeschreven. Op de leden van het studentencorps 

heeft ze weinig blijvende indruk gemaakt. Op 28 februari 1884 klaagde stijfselfabri-

kant Jacob Duyvis tenminste in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad dat stu

denten hem 's avonds in de buurt van de sociëteit hadden laten schrikken met 

vreemde brullende geluiden. 'Het is zeer te betreuren dat men niet meer rustig op 

straat kan gaan en er tegen opziet zijne kinderen door eene dienstbode des avonds 

te laten halen van de muziekschool uit vrees door zoogenaamde fatsoenlijke lieden 

lastig gevallen te worden. Het schijnt dat de gebeurtenissen der laatste dagen wei

nig indruk op enkele studenten hebben gemaakt en zij liever blijven voortgaan onze 

academie in discrediet te brengen.'1. 

Noten 

Dit verhaal is ontleend aan het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad; het Utrechtsch Nieuws- en Advertentieblaadje; De Oranjevaan. 

Antirevolutionair Weekblad voor het Sticht; de Stichtsche Courant Provinciaal en Utrechtsch Nieuws- en Advertentieblad; Nieuwe 

Rotterdamsche Courant; Recht voor Allen; het Weekblad voor het Recht; De toost van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice-voorzitter der arrondis

sements rechtbank in Utrecht en het oordeel der pers (Helmond 1884); Utrechtsche Studenten Almanak; Album Promotorum der Rijksuni

versiteit Utrecht, 1815-1936 (Leiden 1963); Nederland's patriciaat Genealogieën van bekende geslachten; Nederlond's Adelsboek; 

Multatuli, Volledige Werken (verzorgd door H. van den Bergh e.a.), dl 23, Brieven en dokumenten 1884-1886 (Amsterdam 1993) p. 

83, 94, 103, I 18 en 120; J. Bierens de Haan e.a., Het Utrechtsch Studenten/even 1636-1936 (Utrecht 1936); het archief van het 

Utrechts Studentencorps, aanwezig in het Gemeentearchief Utrecht, nrs 281 en 313; het archief van de Utrechtse Arrondisse

mentsrechtbank, aanwezig in het Rijksarchief Utrecht; het archief van het Amsterdamse Gerechtshof, aanwezig in het Rijksarchief 

Haarlem. 

P. D. 'T HART M O O R D OP HET D O M P L E I N 


