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De moord op de Breukelse herbergier 
Cornells Arisz Bosch, 1687 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

In een artikel over onder meer "Het Huys te Key-
serrijck" van Van Es,1 waarin ook sprake is van De 
Croon, een herberg gelegen op de plek waar nu 
Taveerne De Danne is gevestigd, komt de volgende 
alinea voor: "Judickje had vier dochters en twee 
zoons, die in 1686 haar bezittingen erfden. Herberg 
De Croon werd toen voor de helft het eigendom van 
de derde dochter, Gerrigje Dirksen de Witt, die op 
26 augustus 1688 als weduwe van Cornelis Arisz 
Bosch trouwde met Jan Jansz van der Horst." 

Die Cornelis Arisz Bosch was geen natuurlijke 
dood gestorven. Dat blijkt uit een artikel dat is 
verschenen in het Bulletin Kasteel Amerongen,2 

waarvan de inhoud ook voor ons in Breukelen van 
belang is. Het berust echter op onderzoek, gedaan 
in het Archief Dorpsgerechten Amerongen (in 
Het Utrechts Archief) en het Oud Archief van de 
Gemeente Amerongen, bronnen waar men voor het 
achterhalen van de Breukelse geschiedenis niet di
rect aan denkt. 

In deze studie is te lezen dat de genoemde 
Cornelis Arisz Bosch, herbergier van De Keysers-
kroon in het dorp Breukelen, op 30 maart 1687 
overleed aan de messteken die hij in de avond van 
de vorige dag in zijn herberg had opgelopen. Bij die 
gebeurtenis in de herberg waren verscheidene getui
gen aanwezig, die hadden gezien dat hun dorpsge
noot Jan Gertsen (Gerritsz) Spijcker de herbergier 
met een mes verwondde. Toen Jan op 31 maart 
hoorde dat de waard aan de gevolgen van de mes
steken was overleden, nam hij direct de benen. 

Het verdere verloop van de rechtsgang heb ik, 
met toestemming van de redactie van het Bulletin 
Kasteel Amerongen, aan bovengenoemd artikel ont
leend. 

De arrestatie van Jan Spijcker 
De droeve gebeurtenis die zich in Breukelen had 

voltrokken, werd spoedig in de hele omgeving be
kend. Zeker is dat men ook in de zuidoosthoek van 
de provincie Utrecht snel van de zaak op de hoogte 
was, want al op 1 april 1687 vernam het gerecht 
van Amerongen dat de verdachte Jan Spijcker toen 

in Amerongen logeerde, in de herberg van Jan van 
Os. Op last van de Heer van Amerongen (die toen
tertijd de hoge rechtsmacht bezat; iets wat slechts 
weinig gerechtsheren vergund was) werd hij de vol
gende dag door de drost (de hoogste gerechtsambte
naar van de Heerlijkheid Amerongen) gearresteerd 
en gevangen gezet in het raadhuis. Voor de zeker
heid werd hij daar door twee dienaars van de drost 
permanent bewaakt. 

Het vooronderzoek 
Het was vervolgens belangrijk dat deze moord

zaak zonder procedure- en vormfouten werd aange
pakt. Omdat het misdrijf in de gerechtsheerlijkheid 
Breukelen-Nijenrode was gepleegd, viel de zaak of
ficieel onder de jurisdictie van het Hof van Utrecht. 
Dat behandelde voor, onder meer, het Breukelse 
gebied alle zaken die tot zware straffen zouden kun
nen leiden, want hier had geen enkele gerechtsheer 
hoge rechtsmacht. Daarom werd de Amerongse 
drost de volgende dag (3 april, een zondag!) al naar 
de stad Utrecht gestuurd om naar de zaak te infor
meren. Daar bleek het Hof intussen al een onder
zoek te hebben ingesteld. Direct nadat men had 
kennisgenomen van de formele aangifte, was op 31 
maart een onderzoeksteam met de schuit naar Breu
kelen gevaren. Dat team bestond uit de drie leden 
van het Hof van Utrecht: François van Bergen 
(Raadordinaris), mr. Willem Schade (Procureur-
generaal) en Willem Vastrick (Substituut-officier), 
en uit twee medici: doctor Henrick van Wou en 
chirurgijn Johan van Oostrum. Zij hadden in Breu
kelen getuigenverklaringen opgenomen en een lijk
schouwingsrapport opgesteld. 

Het Hof van Utrecht stelde zich soepel op. Na 
het aanhoren van de drost bleek het Hof, bij monde 
van de Procureur-generaal, bereid de in hun bezit 
zijnde stukken aan het Amerongse gerecht ter be
schikking te stellen mits dit een officieel schriftelijk 
verzoek daartoe zou indienen. Dezelfde dag nog 
kreeg de secretaris van het gerecht van Amerongen 
de opdracht dit verzoek te schrijven met daarin een 
belofte tot wederdienst. 
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De ondervraging van de verdachte 
De dag daarna was het hele gerecht van Ame-

rongen aanwezig bij de ondervraging van de ver
dachte en het horen van de getuigen meester Come-
lis (barbier) en Jan Gerts (kleermaker). De schoen
maker Jan Gertsen Spijcker (die verklaarde 36 à 37 
jaar oud te zijn) bekende dat hij die bewuste dag 
van 's ochtends negen uur tot 's avonds in de 
herberg van Cornelis Arisz Bosch was geweest. Hij 
had er toen ruzie gekregen met een jongen en was 
daarom door de waard buiten de deur gezet. Maar 
's avonds werd hij door ene Jan Decker weer in De 
Croon binnengelaten. Hij gaf toe dat hij een mes in 
z'n zak gevonden had en daarmee de hospes (her
bergier) had verwond. Dat hij hem van boven naar 
beneden in 't gezicht gesneden had en daarna in het 
lichaam gestoken, verklaarde Jan Spijcker zich niet 
meer te herinneren. Wel gaf hij toe in de avond van 
31 maart uit Breukelen vertrokken te zijn, toen hij 
te horen had gekregen dat de hospes de vorige dag 
aan zijn verwondingen overleden was. Verder be
kende Jan 4 à 6 maanden geleden ook al eens buiten 
de deur gezet te zijn en bovendien zo'n 8 à 9 jaar 
geleden in Harmeien bij een gevecht iemand "den 
beek opgesneden" te hebben. Daarvoor was hij te 
Utrecht in hechtenis genomen, maar volgens hem 
was hij toen onschuldig, want hij had hij niets ge
daan, hoewel hij bij het gevecht aanwezig was ge
weest. Hij was toen namelijk dronken. 

De volgende dag, 5 april 1687, waren de "infor-
matien" uit Utrecht te Amerongen aangekomen. 
Hierbij zaten ook getuigenverklaringen van de Breu-
kelse chirurgijn Cornelis van Woudenberch (33 jaar 
oud), Jan Gertsen van Soest (38 jaar) en Griet Jans 
(46 jaar), evenals het lijkschouwingsrapport waarin 
verklaard werd dat de herbergier aan een wond in 
de borst was gestorven. Op grond van deze "infor-
matien" werd Jan Spijcker opnieuw ondervraagd. 
Nu gaf hij ook toe dat de getuigen Cornelis en Jan 
toen inderdaad in de herberg aanwezig waren en dat 
hij als een beest tekeer was gegaan. Hij had herber
gier Bosch uitgemaakt voor dief en hem ervan be
schuldigd dat hij "twee voor één" schreef (con
sumpties dubbel op de rekening zette). Verder had 
hij gevloekt en de waard bedreigd. Ook nadat hij 
voor een derde maal buiten de deur was gezet, 
kwam Jan weer terug naar binnen gelopen, had hij 
1 schelling voor z'n gelag betaald en was hij gaan 
zitten. Dat hij opnieuw was gaan schelden en 
vloeken, wist Jan Spijcker niet meer. Wel dat de 
waard naar hém was toegevlogen en niet hij naar de 
waard. En dat Bosch hém had aangevallen met een 

ontbloot mes in plaats van andersom. Daarna was 
de waard in het binnenkamertje verdwenen, waar 
hij schreeuwde dat hij gewond was. Dat Jan ook ge
probeerd had om chirurgijn Woudenberch te steken, 
was hem eveneens ontschoten. Tenslotte bekende 
Jan nog wel na afloop het mes aan boer Cornelis 
Keesen, wonende te Corsdijk,3 beneden Breukelen, 
gegeven te hebben. Deze bekentenissen van Jan 
Spijcker werden "buiten pijn en banden" gedaan, 
dus niet onder tortuur. Foltering op de pijnbank was 
in deze zaak ook niet nodig, want er waren genoeg 
ooggetuigen. 

De eis van de drost 
Op 6 april kwam het Amerongse gerecht op

nieuw voor deze zaak bijeen. Ditmaal om de eis 
van drossaard (= drost) Johan Wilbrenninck aan te 
horen. Wegens manslag met een mes op de herber
gier Cornelis Arissen Bosch op 29 maart 1687 in de 
Keyserskroon te Breukelen begaan, werd tegen Jan 
Spijcker de doodstraf met het zwaard en een amen-
de (schadevergoeding) van ƒ 80 , - (plus de kosten 
van het proces) geëist. De zwaarte van de eis was 
ook beïnvloed door "de geschiedenis van vuilig
heden van de verdachte en het feit dat hij al eens te 
Utrecht ten exempel (= tot voorbeeld) gegijzeld was 
geweest". 

Rechtskundig advies 
In deze belangrijke zaak besloot het gerecht 

(uiteraard) ook een advies van rechtsgeleerden te 
halen. De officiële opdracht daartoe staat te lezen in 
het "Boek van Politie" (= de resolutiën van het 
gerecht van Amerongen), deel 1, folio 111. Slechts 
twee dagen later, op 8 april 1687, was dat rechts
kundig advies al binnen. De Utrechtse advocaten 
Van Cleef en Schagen adviseerden de doodstraf met 
het zwaard. Zij voerden daarvoor de navolgende 
onderbouwing aan: 
(1) Op grond van getuigenverklaringen en de afge
legde bekentenis achtten zij bewezen dat de herber
gier ongewapend was en geen aanleiding had ge
geven. Hierop stond de doodstraf. 
(2) De Breukelse chirurgijn en de latere lijkschou
wing gaven aan dat de meswond de doodsoorzaak 
was, dus moet dit als waar/bewezen aangenomen 
worden. 
(3) De doodstraf met het zwaard is de "gewone" 
doodstraf voor zo'n daad. 
(4) Ook de goddelijke wetten eisen deze straf. 

Bij elk van deze vier punten werd verwezen naar 
de precieze plaatsen in juridische verhandelingen en 
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boeken, plakkaten, ordonnanties (bijvoorbeeld Or-
donnantien der stad Utrecht, rubriek van Doodt-
slagers, artikel 2) en uiteraard de Bijbel waarop 
deze steunden. 

De Heer van Amerongen werd door het Ame-
rongse gerecht direct op de hoogte gesteld van dit 
advies. 

Het vonnis van de schepenbank 
Nadat de Heer van Amerongen zijn goedkeuring 

had uitgesproken over dit advies, sprak de schepen
bank op 9 april het vonnis uit. Dit luidde dat de ge
vangene gebracht zou worden naar de plaats waar 
men gewoon was "capitale justitie te doen" (= een 
doodstraf te voltrekken), om aldaar op het schavot 
in het openbaar met het zwaard geëxecuteerd te 
worden tot de dood er op volgde. Een vonnis dat, na 
persoonlijk ondertekend te zijn door de gerechts-
leden, opnieuw ter beoordeling aan de Heer van 
Amerongen werd voorgelegd. Deze bekrachtigde 
het nu officieel door aan de secretaris de opdracht te 
geven dit vonnis nogmaals te ondertekenen, nu uit 
naam van de Heer van Amerongen. 

De terechtstelling 
Het ten uitvoering brengen van de executie werd 

in twee dagen door de drossaard geregeld. Toen 
hij op 10 april de opdracht ontving, had hij al wat 
voorwerk verricht, want op de 7de was hij al met 
de Amerongse burgemeester Van den Honert naar 
de stad Utrecht geweest om met de scherprechter 
(beul) te praten. Bij het definitief worden van het 
vonnis werden er direct twee brieven weggestuurd. 
Eén naar de schout van Utrecht met het verzoek de 
beul en zijn twee dienaars toestemming te verlenen 
op 12 april naar Amerongen te gaan voor de execu
tie van Jan Spijcker, en één naar de beul met de 
mededeling dat toestemming was aangevraagd en 
dat hij en z'n dienaars dinsdagochtend 12 april met 
de wagen gehaald zouden worden zodat ze op tijd 
in Amerongen konden arriveren. 

Maandag 11 april werd de gevangene door de 
drost de dood aangezegd en werd de wagen alvast 
naar Utrecht gestuurd. Tenslotte kreeg timmerman 
Gerrit van Garderen de opdracht in één dag het 
schavot en de kist te maken. 

Op 12 april om 10.00 uur arriveerde de Utrecht
se scherprechter met zijn twee assistenten in Ame
rongen. Nadat de dorpschirurgijn het haar van de 
gevangene had geknipt, werd "... eijndelijck ... 
d'executie nae driemael t klockje vant Raethuijs een 
quartier urs na den anderen geluijt hebbende 

volbracht". Daarop bedankte de chirurgijn van 
Breukelen uit naam van zijn hele gemeente de drost 
en het gerecht voor "... t goede soo na ziel als 
na lichaem aen de patient bewesen ..." en verzocht 
hem te mogen begraven, wat toegestaan werd (zoals 
gebruikelijk was in het geval van een onthoofding). 

De kosten van de rechtsgang 
Hoewel het proces tegen Jan Spijcker er een was 

dat volgens de extra-ordinaire procedure werd ge
voerd en daarom zeer snel verliep, was het toch ook 
een duur proces. Een executie bracht hoge kosten 
met zich mee, in dit geval ƒ 183,-. Voor een groot 
deel waren deze veroorzaakt door het hoge salaris 
( ƒ 60,- voor een onthoofding) dat aan de scherp
rechter moest worden betaald. 

Het gerecht nam alle arrestatie- en detentiekos-
ten voor zijn rekening, evenals die voor het rechts
geleerde advies en voor het timmermanswerk, totaal 
79 gulden en 16 stuivers. De overige kosten, te 
zamen 103 gulden en 4 stuivers, hadden betrekking 
op de scherprechter (behalve zijn salaris ook nog de 
kosten van zijn vervoer en verteringen) en de ver
teringen van de drost zelf. Daarvan betaalde de 
Heer van Amerongen, bij besluit van de Vrouwe 
van Amerongen, 51 gulden; dat had hij er voor over 
om zijn bevoegdheid de hoge heerlijkheid uit te 
oefenen eens duidelijk te demonstreren, want zo'n 
gelegenheid deed zich aldaar weinig voor. Het ove
rige geld moest de drost, conform de eis van het 
gerecht en als te doen gebruikelijk, maar proberen 
te verhalen op de nalatenschap van de veroordeelde. 

Twee weken nadat in Breukelen-Nijenrode in 
een ongetwijfeld geruchtmakende affaire (in deze 
gerechtsheerlijkheid woonden toen in totaal slechts 
ongeveer 700 mensen) een herbergier dodelijk ver
wond werd, was aldus na een voortvarend en toch 
degelijk uitgevoerd proces in Amerongen de dader 
geëxecuteerd. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 8, nr. 1, blz. 33 - 45, in het bijzonder blz. 35. 

2 Marie-Louise Pierson, 1995. De zaak Jan Spijcker (1687). 
Bulletin Kasteel Amerongen, herfstnr., blz. 8 - 13. 

3 Kortrijk? Namen werden in die tijd meestal opgeschreven 
naar wat een klerk meende te horen. De geografische 
kennis van de omgeving van Breukelen zal toen in 
Amerongen mogelijk niet groot zijn geweest. 
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