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   De vorige week las ik op ’t Rijks-
archief te Utrecht in de “Crimineele 
Rol” (het vonnissenboek) van het 
”Hooge Gerecht van Baarn en aan-
hoorige dorpen” een vonnis, dat ik 
U hier zal meedeelen: het geeft een 
interessant kijkje op de rechtpleging 
in die dagen. 
   Groote consternatie heerschte er 
op 14 Aug. 1681 in Eemnes-
Buitendijk. Men riep het elkander al 
van verre toe, hoe Willem de smid 
het huis van Claes de timmerman 
was binnen gedrongen en daar Geurt 
Pauwels uit Westbroek had ver-
moord. Waarom de smid Willem 
Gijsberts Gouwer die misdaad 
pleegde, wordt voor ons jammer 
genoeg, niet vermeld: wij lezen in 
die “Rol” alleen de uitspraak, het 
vonnis. 
 
   Het blijkt evenwel uit het vonnis, 
dat onze smid niet in Eemnes geble-
ven was, maar de vlucht had geno-
men, misschien wel naar Laren of 
Blaricum. Want daar was hij toen-
maals al in een “ander land”, dat 
geen moordenaars uitleverde. 
   Eemnes, met Soest en Baarn, be-
hoorden samen tot het “Hooge Ge-
recht van Baarn e.a.” Prins Willem 
III had Soestdijk in 1674 gekocht en 
was nu door de Staten van Utrecht 
als een bijzondere en zeldzame on-

derscheiding tot Hooge Ambachts-
heer van Baarn, Eembrugge, de bei-
de Eemnessen en Soest verheven. 
Voortaan was de Prins hier zoo goed 
als oppermachtig gebieder (sou-
verein), – zelfs kwam de geheele 
rechtspraak in zijn handen en had hij 
het recht om doodvonnissen te vel-
len. Onthoofdingen hadden op den 
Brink van Baarn plaats, waar de 
Prins voor zijn eigen rechtbank een 
afzonderlijk “Rechthuis” had laten 
bouwen (thans Hotel Central. Die 
Rechtbank was dus door hem be-
noemden de rechtspraak geschiedde 
in zijn naam. Daar hij zelf niet voor-
zat, benoemde hij als plaatsvervan-
ger een Drost, met zeven Schepe-
nen. 
   Ware onze bloeddorstige Eemnes-
ser smid niet ontvlucht, dan zou men 
hem in de “kelder” onder ’t Recht-
huis te Baarn hebben opgesloten (in 
de Brinkstraat ziet u nog de tralies 
van die kelder) en hem daarna heb-
ben onthoofd op de Brink of wel had 
men hem aan de galg gehangen, die 
op ’t tegenwoordige landgoed de 
Hooge Vuursche stond, ongeveer 
tegenover de Roskam. (De heuvel is 
er nog). 
   Immers de Hooge Rechtbank van 
Baarn hield zich ook aan de ordon-
nantie van de Staten van Utrecht (21 
Maart 1998), waarin als artikel 21 
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voorkomt: “Soo wie yemandt t’ on-
rechte dootslaat sal metten sweerde 
(met het zwaard) geëxecuteert wor-
den.” En art. 22: Ende indien hy ont-
komt, zal hy verbeuren tachtig gul-
dens uyt syne goederen (te betalen), 
ende niet te min soo verre hy na-
maals in handen komt, gepunieert 
(gestraft) werden metten sweerde.” 
   U ziet dus, wat onzen Willem de 
smid wachtte”: als moedwillig dood-
slager: onthoofding. En mocht hij 
voortvluchtig zijn –, wat het geval 
was – dan 80 gld. boete. Maar kwam 
hij later weer in ’t Rechtsgebied van 
de Prins terug, dan wachtte hem het 
zwaard. 
 
   Het Hooge Gerecht van Baarn en 
onderhoorige dorpen velde dan ook 
op 25 Jan. 1682 in die geest zijn 
vonnis. Hoor maar: 
   “Willem Gijsberts Gouwer. mees-
ter smit, gewoont hebbende tot Eem-
nes buyten (hij was immers voort-
vluchtig), wordt voor syn leven lang 
verbannen sonder ooyt wederom in 
te comen op poene van met den 
swaerde gestraft te worden, datter de 
doot na volgt, een ander ten exem-
pel”, en wel om de moorddadige 
aanslag door hem op 14 Aug. 1681 
aan den persoon  van Geurt Pauwels 
te Westbroek ten huise van Claes 
Jacobsz., timmerman tot Eemnes-
Buiten, gepleegd. 
   Tevens wordt gedaagde (hij was 
evenwel niet verschenen) en 
“geaufugeerde” (d.i. voortvluchtige) 
veroordeeld in de kosten van het 

proces, alsmede in de boete van 80 
gld., volgens de ordonnantie der Sta-
ten van Utrecht. 
   Aldus geprononceert (uitgespro-
ken) op den Raethuyse tot Baarn den 
25 Jan. 1682.” Ondertekend door: 
   “Jan Ketel (Drost?), Tonis Hen-
driks Run, Teunis Everts, Hendrik 
Jordens, Geurt Cornelisse, Hendrik 
Jansz Claerwater en Gerrit Thonis, 
schepenen. 
In kennisse van mij secretaris 

F. MAES.” 
 
   Niet lang daarna is dus de Drost 
met een paar Schepenen en een 
deurwaarder uit Baarn naar Eemnes-
Buitendijk getrokken en heeft daar 
uit de smederij van Willem Gijsberts 
Gouwer zooveel verkocht, dat de 
proceskosten en de 80 gld. gedekt 
waren. 
   Maar – als onze smid later nog 
eens weer terug mocht komen, zou 
hij onmiddellijk op den Brink te 
Baarn worden onthoofd. 
   In onze Provincie werd dus een 
manslag terecht zwaar gestraft, maar 
in het naburige Gooiland stond er 
alleen een boete van 100 gld. op, 
benevens een schadevergoeding  aan 
de nabestaanden. Daar werd dus een 
menschenleven blijkbaar niet hoog 
gesteld. Of was het daar nog een 
herinnering aan onze heidensche 
voorvaderen, de Germanen, bij wie 
voor een doodslag alleen een boete 
(weergeld) aan de nabestaanden 
werd betaald? 

T. PLUIM 




