
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 33 Beulswerk (2) door Veronique Voorn-Verkleij In de eerste aflevering van dit artikel hebben we in het kort gezien, welke rechtbanken er zoal bestonden en hoe het straf-proces van het verre verleden tot aan de Middeleeuwen zich heeft ontwikkeld. Dit tweede deel zal gaan over de verschil-lende soorten straffen, de rol van de beul en de uiteindelijk tegenstand, die leidde tot de hervormingen van ons strafstelselen de invoering van het Wetboek van Strafrecht. Straffen Tot 1800 werd het strafrecht beheerst door het beginsel, datde dader een evenredig leed moest worden toegebracht als hijdoor zijn misdaad had veroorzaakt en dat de straf een afschrik-wekkend voorbeeld moest zijn voor anderen. Daarom werdenexecuties uitgevoerd in het openbaar en werden de lichamen ten-toongesteld. De wrede verminkende straffen misten echter doel.Gestraften waren na hun mishandeling nog verbitterder op demaatschappij, vervielen weer in de misdaad en eindigden vaakop het schavot. Het publiek leerde blijkbaar ook niet van de exe-cuties, want de misdaad nam er niet van af Gemiddeld warenveel meer mensen slachtoffer van moord en doodslag dan in onzehuidige tijd. Welke straffen werden

uitgesproken voor welke misdaden?Het oudste Rechtsboek van Utrecht is het &quot;Liber Albus&quot; uit 1340.Daarin staat het volgende: de dief wordt gestraft met de galg, demoordenaar of moorddadige brandstichter met het rad, de dood-slaander en rover met het zwaard, de muntvervalser met de ketel,de verspieder verliest zijn ogen, de geldsnoeier (die de randenvan de munten snijdt) verliest zijn duim. Dit rechtsboek en de latere keurboeken waren vooral een ver-zameling raadsbesluiten en rechtsgewoontes, die bestonden uitplaatselijk mondeling overgeleverde gebruiken en gewoonten.Het Liber Albus spreekt van wilkeuren, opgelegd door de stede-lijke overheid. Wilkeuren zijn verordeningen waarbij iets verbo-den of geboden is. De straf bij overtreding heette een keur enbestond meestal uit een geldboete (vergelijk onze tegenwoordigebekeuring!). De straffen die in de 14e tot en met de 18e eeuw in Nederlandbestonden waren vermogensstraffen, vrijheidsstraffen, boetedoe-ningen, waarschuwende straffen, onterende straffen, lijfstraffenen doodstraffen. Vermogensstraffen De vermogensstraffen bestonden uit verbeurdverklaring vangoederen (meestal bij verbannen lieden) en opgelegde boetes.Deze werden uitbetaald in stenen voor de stadsmuur of (en latervooral) in

geld. Boetes konden voor allerlei misdrijven wordenopgelegd en deze straf werd ook het meest toegepast. Niet in delaatste plaats, omdat dit financieel aantrekkelijk was voor destad. Het bracht immers geld in het laatje. Vrijheidsstraffen Vrijheidsstraffen bestonden uit verbanning, galeistraf engevangenisstraf. Verbanning was een veelgebruikte straf, toege-past op allerlei misdaden. Vaak ook op misdadigers die, om eenzwaardere straf te ontlopen, uit de stad waren gevlucht. Verschillende vormen van straf. We zien van links naar rechtsen van boven naar beneden: de brandstapel, de galg, het uitste-ken van de ogen, vierendelen, radbraken, het afsnijden van detong, geselen, onthoofden, en het afhakken van vingers.(Houtsnede uit Ulrich Tengler, Laienspiegel, Mainz 1508). Verbanning had eigenlijk een averechts effect. Een bannelingverloor alle rechten en kon zijn beroep nergens meer uitoefenen.Zo zwierven vele bannelingen rond en leefden vaak van diefstalen beroving. De ene stad leverde zo de criminelen voor de ande-re of kreeg zijn misdadigers van het platteland terug. Galeistraf, het als gevangene moeten roeien op een schip,werd in Utrecht en ook in de omringende provincies nauwelijksuitgevoerd. Onze wateren waren er ook niet echt geschikt voor. Gevangenisstraf

was in de Middeleeuwen ook een niet veel





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 35 vaak gegeseld of met roeden geslagen en verbannen.Meinedigen, vervalsers en simulerende bedelaars werdengebrandmerkt in het gezicht of men hakte de vingers of de helehand af. Mensen die God lasterden, werd de tong doorboord ofafgesneden. Brandmerken gebeurde met dieven of andere niet tevertrouwen lieden, die daarmee herkenbaar werden. Het brand-merken gebeurde al naar gelang de ernst van het vergrijp op eenzichtbare plaats, zoals het voorhoofd, de wang of de linkerhandof op een minder zichtbare plaats, zoals de rug, de arm, de borstof het been. De brandwond werd vaak goed zichtbaar gemaaktdoor hem in te smeren met inkt of kruit. Geselen werd vaak toe-gepast in combinatie met andere straffen zoals verbanning of eendoodstraf. Kaalscheren was vooral een straf voor vrouwen, diedaarna met hun kale hoofd in een schandmantel of op de kaakmoesten zitten. Doodstraffen De doodstraf was gericht op het verwijderen van het crimi-nele individu uit de samenleving, op vergelding en de grootstmogelijke afschrikkende werking. De doodstraffen werden opge-legd voor de volgende misdrijven: moord (dat wil zeggen dood-slag in het geniep en onverwachts, met verberging van het

lijk),doodslag wanneer de vrede werd gebroken, tegennatuurlijkezedenmisdrijven, roof, valsemunterij en bepaalde politiekemisdrijven. Gewone doodslag en zware mishandeling werden inde Middeleeuwen gezien als bijkomende effecten van de veelvoorkomende vechtpartijen en werden afgedaan met een boete.Na 1500 kwamen er steeds meer verordeningen waarin deze, inonze ogen, ernstige misdaden zwaarder werden gestraft. Zo stel-den de Staten van Utrecht in hun voorwoord van hun &quot;Placcaatjegens doodslagers, moedwilligen en andere quaaddoeners tenplatten Lande&quot; uit 1592 dat &quot;doodslagen, fortsen, geweiden, endeandere enorme delicten, ende diverse mesusen&quot; steeds meervoorkomen, vooral op het platteland mede doordat de &quot;straffen,boeten ende keuren&quot; te laag zijn. Doodslag werd voortaangestraft met het zwaard (dat wil zeggen onthoofding). Moord enpolitieke misdaden werden ook gestraft met onthoofding. Lasterwerd gestraft voor mannen met onthoofding en voor vrouwenmet &quot;die cule&quot;, dat is de kuil, oftewel ze werden levend begra-ven. Homofilie en andere tegennatuurlijke zedenmisdrijven wer-den bestraft met het vuur aan de staak. Heksen werden ook aande staak vastgebonden en tot as verbrand, zodat hun dodelichaam

niet verder kon gaan met hekserij. Ketters werden ver-brand, totdat ze waren gestikt in de rook. Valsemunters werdenveroordeeld tot de ketel. Dat wil zeggen dat ze ondersteboven ineen ketel kokende vloeistof werden gestikt. Radbraakkruis. Een radbraakkruis met pin waarop later het hoofd kon wordengespiest. Ertegenaan staan de werktuigen waarmee de beul hetlichaam bewerkte (Archief H. Steensma, Franeker). Dan was er verder nog ophangen aan de galg. Dit was eenonterende doodstraf voor de gewone man en werd meestal toe-gepast bij diefstal en meineed. Onthoofding was voorbehoudenvoor aanzienlijken, edelen en hoge militairen. Vrouwen werdenniet opgehangen maar gewurgd aan een paal of verdronken. De ergste en smadelijkste doodstraf was radbraken. Hierbijwerd de veroordeelde met handen en voeten aan een radbraak-kruis gebonden en dan sloeg de beul met een stok met eenbeweegbaar stuk ijzer eraan alle botten kapot tot de dood eropvolgde. Meestal werd daarna het hoofd afgehouwen en op eenpin geplaatst en het gebroken lichaam op een rad tentoongesteld.Soms ook werd bij een zeer ernstige misdaad het lichaam gevie-rendeeld, zodat het op verschillende plaatsen kon wordengetoond. Radbraken en vierendelen werden in Utrecht zeer wei-nig toegepast. Ze

waren bedoeld voor misdaden als moord, ver-giftiging en brandstichting. Dit waren in grote lijnen de straffen die in de periode van de14e tot en met de 18e eeuw werden uitgevoerd. Ze werden nietaltijd toegepast voor hetzelfde misdrijf, maar door elkaargebruikt. Ook waren voor veel misdrijven geen wetsbepalingenvoorhanden, terwijl de daders toch gestraft werden. Aan de ande-re kant waren de opgelegde straffen vaak ongelijk aan welke inde wetsbepalingen werden aangegeven. In de Middeleeuwenging het het stadsbestuur er vooral om herhaling van een misdrijfte voorkomen. Daarom werd er vaak gestraft met verbanning(wat juist een averechts effect had), met doodstraf (wat voor dedader zeer effectief was, maar het aantal nieuwe delicten niet ver-minderde) en met zichtbaar maken van een crimineel door hemte verminken. In de loop van de tijd kwamen lijfstraffen enlevensstraffen steeds minder voor en werden ze vervangen door ^flt men bootf jpn guattegansen/'t <{iRfe' int ban tf oputi^ngtn. De beul aan het werk bij een tentoonstellingsgalg voor viergehangenen (Kinderprent rond 1750 Gemeentearchief Utrecht).












