
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 Beulswerk (1) door Veronique Voorn-Verkleij Enige tijd geleden kreeg de heer J.H. Van der Poel (lid van onze vereniging) een lijst van de vergoedingen voor de Utrechtsescherprechter uit 1770 in handen.Deze lijst roept bij lezing tal van vragen op over misdaad en straf in vroegere eeuwen envormt de aanleiding tot het volgende artikel. Misdaad brengt in onze samenleving onrust en roept gevoe-lens van wraak op. Zij werkt afbrekend op het moreel. Wij pro-beren in onze samenleving misdaad te voorkomen door ont-spoorde medemensen op te vangen en te begeleiden. Wij hebbenons tegen misdaad beveiligd, door het hebben van politie, die optal van wijzen misdadigers tracht op te sporen. We kennen eenjustitieapparaat, dat beschikt over tal van wetten en maatregelenom misdadigers te berechten. Onze rechters zijn onafhankelijk enbeschikken over wetboeken, waarin staat welke handelingenstrafbaar zijn en welke straf daarvoor wordt gegeven. Wij kennenbegrippen als toerekeningsvatbaarheid en medeplichtigheid.Particulier wraaknemen op de pleger van een misdrijf is verbo-den. Hoe anders ging het er in vroegere eeuwen aan toe. Waar hetrecht niet in eigen hand werd genomen, werd het gesproken doorvele instanties en

voor ieder gebied en iedere rechtskring goldenandere regels. De rechters waren niet onafhankelijk en bepaaldenvrij willekeurig welke straf werd opgelegd, aangezien wettelijkeomschrijvingen van strafbare feiten niet of nauwelijks bestonden.De straffen waren streng en wreed en om tot bekentenissen tekomen werd er gemarteld. De uitvoerder van deze straffen wasde beul of scherprechter. In dit artikel zullen we zien, dat we nogmaar temauwemood aan deze barbaarse tijden zijn ontstegen,daar ons huidige rechtssysteem dateert vanaf de tweede helft vande vorige eeuw. tijden bijeenkwam en waar alle weerbare mannen verschenen.Tacitus schreef in zijn Germania, die gereedkwam in 98 naChristus, dat een stam de doodstraf kon opleggen als een stamlidde vrede (= rechtsorde) had verstoord: &quot;Verraders en overloopershangen zij aan dorre boomen op; lafaards, deserteurs en bedrij-vers van ontucht laten zij in een moddersloot zinken, waarover zevlechtwerk van roeden en biezen werpen. Deze geheel tegen-overgestelde wijze van terdoodbrenging vindt hierin haar grond,dat men volgens hunne opvatting bij de bestraffing misdadenopenlijk moet tentoonstellen, schanddaden daarentegen verber-gen.&quot; (Uit Germania, door (Publius Comelius) Tacitus. Naar devertaling uit het latijn door Dr. B.H. Steringa

Kuyper,Amsterdam 1902.) De Middeleeuwen In de tussen de zesde en negende eeuw opgetekendeGermaanse volksrechten en later de capitularia van deMerovingische koningen (van ongeveer 430 tot 751) en deKarolingische koningen (van 751 tot 987) was de bloedwraak alver teruggedrongen. Deze volksrechten bevatten regels van straf-rechtelijke en strafprocesrechtelijke aard. In het bijzonder bevat-ten zij opsommingen van boetetarieven voor uiteenlopende vre-deverstorende handelingen. De bloedwraak kon worden afge-kocht in geld of natura (meestal vee) waarbij de afkoopsom inverhouding stond tot het toegebrachte nadeel en de ernst van hetgepleegde delict. Dit stelsel van vermogensstraffen is tijdens de Het verre verleden In de oudheid werden bij de Grieken enRomeinen privaatrechtelijke aangelegenheden tus-sen dader en slachtoffer zelf uitgevochten en hierbijspeelde de godsdienst ook een belangrijke rol. Laterontstond er rechtspraak, waarbij het strafrecht eenbescheiden rol speelde. De meeste delicten betroffencivielrechtelijke verbintenissen tot schadevergoe-ding van de dader aan het slachtoffer of zijn familie.Alleen misdaden, die door groepen werden begaanof die een politiek karakter hadden, werden vanstaatswege bestraft met verbanning of de dood. In het oudgermaanse recht kende men

ook dewedervergelding of bloedwraak, de talio, die werduitgevoerd door de benadeelde zelf of zijn familie.Daamaast kende men de compositio, hetgeen afkoopbetekent. De meeste straffen konden worden afge-kocht met een schadevergoeding aan het slachtoffer.Alleen zeer gevaarlijke delicten werden agressiefgestraft vanuit de gemeenschap. Strafvonnissen wer-den vastgesteld op het stamding, dat op vastgestelde Een catalogus van de rechtsgang met onder meer het proces, de pijniging en talvan straffen waartoe mensen veroordeeld kunnen worden (tekening van Bruegeluit 1559).










