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/ Vroegmoderne Tijd /

De deelname van vrouwen aan criminele rechtspraak in Gouda, ca. 1450-15301

‘Ende dat jonckwijff heeft geseit’
Vrouwen in laatmiddeleeuwse steden lijken
in eerste oogopslag minder betrokken te zijn
geweest bij de stedelijke rechtspraak. Maar
hun deelname aan rechtspraak is veelzijdig
en komt vaker voor dan veelal wordt aangenomen. In dit artikel wordt onderzocht hoe
en in hoeverre vrouwen toegang hadden tot
de rechtszaal en de rechterlijke procedure bij
criminele rechtspraak in laatmiddeleeuws
Gouda. Dit gebeurt door middel van een gedetailleerde blik op enkele rechtszaken waarbij vrouwen betrokken waren als gedaagde;
soms als misdadigster, als getuige en soms
als beide.

bron: http://static.skyfly.nl
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Op 3 januari 1521 werden drie personen voor
de rechtbank van Gouda geleid. Het ging om
Wouter Evertszoon, zijn vrouw en zijn dochter. Ze werden veroordeeld wegens een valse
beschuldiging. Zowel Evertszoon als de twee
vrouwen hadden Cornelis Janszoon beschuldigd van de verkrachting van zijn eigen dochter. Dat zou drie jaar daarvoor hebben plaatsgevonden, maar bewijs kon niet worden geleverd. Desalniettemin zat Janszoon wel een dag
ten onrechte gevangen. Alle drie de valse beschuldigers moesten daarom in het openbaar
schuld bekennen; Janszoon om vergiffenis
vragen; hem vier toortsen schenken voor op
het altaar van het Heilig Sacrament; hem schadeloos stellen voor de opgelopen schade van
een dag niet werken en een som geld betalen
aan de stad.2
Dit vonnis maakt duidelijk dat zowel
Evertszoon als zijn vrouw en dochter zich
hadden uitgesproken over Cornelis Janszoon
en blijkbaar gezamenlijk een valse beschuldiging hadden gedaan. Uit het vonnis blijkt ook
dat ze hiervoor samen moesten boeten. Dit
soort voorbeelden, waarin vrouwen of gezinnen worden aangehaald, komen niet vaak voor
in de overgeleverde rechterlijke documenten
van Gouda. In eerste instantie lijkt het dat de
Goudse rechtbank, de vierschaar genaamd,
overwegend door mannen werd gebruikt. De
specifieke bronnen waarin vrouwen en gezinnen worden aangehaald werpen echter een ander licht op deze voor de hand liggende conDe 'vierschaar' was een veelgebruikte naam voor het
gerecht en rechtszalen. Het verwijst naar de vroegere ruimte voor rechtspraak, die werd gevormd door vier 'scharen'
(zoals houten schotten of touwen) die een ruimtelijke afbakening vormden.

Het stadhuis in Gouda, waar vanaf ca. 1450 recht werd gesproken in de vierschaar.

statering. Vrouwen maakten op alle mogelijke
manieren gebruik van de rechterlijke ruimte
en de rechterlijke procedure. Zij deden dit niet
alleen door terecht te staan, maar ook om
recht te halen, te getuigen of als publiek een
zaak te aanschouwen. Voorbeelden van vrouwelijke deelname bij rechtspraak zijn dus
voorhanden. Toch zijn grondige onderzoeken
van juridische documenten voor het daadwerkelijke gebruik van rechtspraak door vrouwen
nog schaars en pas recent opnieuw onder de
aandacht gekomen.3
In beter gedocumenteerde gebieden, voornamelijk met betrekking tot Franse, Spaanse
en Italiaanse steden, is de rol van de vrouw
binnen een instituut als de rechtbank goed belicht. Dit artikel richt de blik op de Lage Landen, in het bijzonder op de stad Gouda. Hoewel Gouda binnen Holland, naast steden als
Leiden, Haarlem en Dordrecht, vooral economisch een vrij aanzienlijke positie bekleedde,
valt deze stad in het niet bij grote middeleeuwse steden als Gent of de Italiaanse steden.
Daarom verbreedt dit artikel de blik op de participatie van vrouwen in de rechtszaal en de
rechterlijke procedure niet alleen met de laatmiddeleeuwse Lage Landen, die op dit gebied
minder bestudeerd zijn, maar tevens met een
veel minder omvangrijke stad.
In talloze publicaties over gender en criminaliteit is bevestigd dat gezien de hoeveelheid

bronnen en de daarin verstrekte informatie kan
worden geconcludeerd dat vrouwen in middeleeuwse strafzaken ondervertegenwoordigd
waren.4 Dit staat in contrast met de constatering van een sterke vertegenwoordiging van
vrouwelijk criminaliteit in de zogenaamde
vroegmoderne tijd.5 In Gouda heeft 8,6 procent van alle beschikbare criminele vonnissen
tussen 1447 en 1539 betrekking op een aangeklaagde vrouw, oftewel 48 van de in totaal
561 behandelde zaken.6 Hoewel met behulp
van dit soort aantallen kan worden bevestigd
dat zaken over vrouwelijke misdadigers minder voorkwamen, zegt dit weinig over de inhoud van dit soort zaken. Zodoende zegt het
weinig over de daadwerkelijke deelname aan
rechtspraak. Daarnaast missen we zo de participatie van vrouwen als getuige en als publiek.
De kwalificatie van vrouwelijke toegang tot
en participatie bij de rechterlijke procedure is
dan ook alleen te achterhalen door de overgeleverde bronnen nauwkeurig te bestuderen,
alsmede door de rechterlijke structuur in acht
te nemen. Om met historica Martha Howell te
spreken: “Gender is not solely the product of a
particular legal discourse but of multiple and
competing discourses, and it thus cannot be
reduced to the personal attributes necessary to
a single role defined by law.”7
Volgens historica Barbara Hanawalt hadden
vrouwen betrekkelijk weinig toegang tot pu>>
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Het vonnis met betrekking tot Kathryn Koelen, 23 oktober 1471.
Streekarchief Midden-Holland, Gouda, toegangsnummer 0002, Archief van het gerecht
van Gouda, 1447-1811, inv. nr. 176, Criminele vonnis- of correctieboeken 1447-1558, f.38v.

druk op elementen die dat ondersteunen. Eén
van de gevolgen was dat de essentie van getuigenissen wel werd benoemd, maar dat de
overhoringen niet inhoudelijk werden aangehaald. Van de uitgebreide aantekeningen van
getuigenissen zijn er helaas maar weinig overgeleverd. Zodoende valt vrouwelijke participatie voor ons niet goed waar te nemen. Maar
deze valt wel te herleiden uit de overgeleverde
vonnissen. Dit artikel zal aantonen dat in de
rechterlijke documenten veel ‘verborgen vrouwen’ zitten, vrouwelijke deelnemers bij rechtspraak die bij kwantitatieve benaderingen niet
worden meegenomen.
Allereerst zal ik een verklaring geven voor
de vraag waarom er minder gevallen zijn waarbij we vrouwen in de rechterlijke bronnen kunnen waarnemen. De nadruk van dit artikel ligt
vervolgens op de kwalitatieve en volledige
deelname van vrouwen aan het rechtsproces,
als misdadigster, slachtoffer, getuige of publiek.
De verborgen vrouw

In een Goudse zaak uit 1513 omtrent vermoedelijke aanranding – de jonge vrouw werd niet
bij name genoemd en het gebeuren heeft om
onbekende redenen niet tot een strafzaak geleid – werden de kreten van een meisje die op
straat klonken door het gerecht vastgelegd. In
de verslaggeving van de getuigenissen is drie
maal de uitspraak “Broerken, laet my gaen!”
te lezen. Het belaagde meisje bood overduidelijk weerstand, maar kon niet loskomen van
haar belager. Toen de man in kwestie doorhad
dat het geen succes zou worden, vroeg hij aan
het meisje: “suldy my dan morgen nyet beschaemen?”11
Dit is een voorbeeld van een juridisch document waarin de juridische taal en esthetiek ervoor kon zorgen dat er wel of geen sympathie
voor de misdaad of misdadiger ontstond. Zo
kon een veelheid aan getuigenissen, die allen
bevestigden wat de voorgaande getuige had
beweerd, als herhalend patroon de naam van
een gedaagde bezoedelen of begrip voor zijn
of haar betrokkenheid genereren. In dit geval
hebben drie getuigen de uitspraak van de jonge vrouw vastgelegd. Dit creëerde vermoedelijk sympathie voor de vrouw. Het is immers
overduidelijk dat zij wilde loskomen. Tegelijkertijd tastte dit soort uitspraken de eer van de
man aan, iets wat de aanrander blijkbaar ook

had begrepen in de nacht van het voorval, toen
hij vroeg of ze zijn naam zuiver wilde houden.
Daardoor zouden de getuigenissen hebben
kunnen bijdragen aan het veroordelen van de
misdaad.
Wanneer deze getuigenissen wel tot een
vonnis leidden, werd de reeks aan opgeschreven getuigenissen ingekort. In dit geval zou
bijvoorbeeld worden opgetekend dat verschillende vrouwen en een man hadden aangegeven dat het meisje deze woorden had uitgesproken. De vonnissen geven de verschillende
individuen, inclusief de vrouwen, dan geen
persoonlijke stem, ook al waren deze voorafgaand aan de uiteindelijke rechtspraak en vonnisvorming wel persoonlijk gehoord. Bij deze
bewuste zaak getuigde Jannetgen Cornelis dat
zij na het horen van de uitspraak, de deur open
had gedaan en op straat had geroepen: “Ghy
boef, wat wilt ghy dat meysgen doen!?” Opeens zien wij hier een vrouw die een andere
vrouw in bescherming nam en nemen wij
waar dat zij als individu door de schepenen
(de rechters) is gehoord.
De overgeleverde documenten, vonnissen,
zijn dus voornamelijk korte notities die veel
informatie achterwege laten en niet het volledige rechterlijk proces laten zien. Tegelijkertijd biedt dit ook mogelijkheden. De vonnissen

Het zweren van een eed door een vrouw.
Oorsprong afbeelding onbekend.

bron: www.medievalists.net

blieke arena’s zoals de universiteit, de grotere
markten, bestuurlijke instanties en de rechtsruimte. Volgens haar werden vrouwen in publieke ruimtes sterk gemarginaliseerd.8 Hanawalt maakt hierbij een essentieel punt in het
bestuderen van de vrouwelijke rol in de laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving. Juist de
handelingen en aanwezigheid in die ruimten
werden door juridische instanties opgetekend
en het zijn de juridische overleveringen die ons
het meeste kunnen vertellen over de middeleeuwse samenleving. De historicus Daniel
Lord Smail beweert, in zijn onderzoek naar de
‘consumptie’ van rechtspraak in middeleeuws
Marseille, dat de rechtszaal een platform bood
voor communicatie over juridische praktijken.
Daarbinnen werd zowel de legitimatie als acceptatie van rechterlijke autoriteit geconstrueerd door de deelname aan rechtspraak door
verschillende participanten. Volgens Smail was
de aanwezigheid van vrouwen en hun gebruik
van de rechtsruimte daarbij juist vanzelfsprekend, hoewel nog nauwelijks onderzocht.9
Het is geenszins mijn intentie om vrouwelijke betrokkenheid als een geheel losstaande casus te zien. Vrouwelijke participatie bij rechtspraak was onderdeel van een brede rechterlijke structuur waarbinnen juridische praktijken
plaatsvonden. De mate van toegankelijkheid
was hiervan een belangrijk onderdeel. Dit kan
in letterlijke en dus fysieke of zintuigelijke zin
worden beschouwd, maar het is ook de vraag
in hoeverre de taal van vrouwen werd verwerkt in juridische documenten, opgesteld
door de rechterlijke autoriteiten. Daarbij wil ik
aantonen dat de vrouw onderdeel was van algemene deelname aan het rechtsproces in een
stad zoals laatmiddeleeuws Gouda. De vrouw
was, net zoals de man dat kon zijn, participant
bij juridische praktijken. Het oud rechterlijk
archief van Gouda biedt daarbij materiaal om
individuele vrouwen te onderzoeken. In de
voorschriften voor de rechtsruimte en binnen
de in het gerecht opgestelde documentatie (zoals vonnissen) valt een structurele aanwezigheid van vrouwen waar te nemen.
Een deel van de rechterlijke structuur is
vastgelegd in de normatieve bronnen en de
documenten die de rechterlijke autoriteiten tijdens de rechtsprocedure produceerden. Hierbij
moet worden benadrukt dat in beide gevallen
de juridische documenten die dit onderzoek
mogelijk maken geen volledige weergave van
de werkelijkheid zijn. Ze zijn zorgvuldig opgesteld als narratief, vol juridische logica en
een zeker niet te onderschatten esthetiek.10 De
documenten dienden immers als legitimatie
van het rechterlijke oordeel en leggen de na-
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Vrouwen bij het gerecht: als misdadigster

Vonnissen van criminele rechtspraak zijn samenvattend opgesteld. Zodoende zijn de misdaden niet altijd precies bekend. Zo kreeg
Willemtgen van Rhijn in 1452 een verbanning
van vijf jaar opgelegd vanwege “veel onnutte
saken”, te vertalen als zaken die slecht of verkeerd waren.14 Vrij veel zaken die wel nader
zijn toegelicht gaan over scheldpartijen door
vrouwen. Daarbij maakte het weinig uit of de

‘Het Laatste Oordeel’
geschilderd door Jan
van Brussel (gedateerd
1477 of 1499). Het
paneel linksonder verbeeldt een rechtszaak
in een laatmiddeleeuwse vierschaar. Het hing
oorspronkelijk in het
Dinghuis (het middeleeuwse gerechtsgebouw) van Maastricht,
maar nu hangt het in
het stadhuis.

bron: wikipedia.nl

waren namelijk te interpreteren voor contemporaine participanten van de rechterlijke procedure, bijvoorbeeld wanneer ze werden voorgelezen op het marktplein, vlak voor de
rechtszaal. Wanneer een historicus zich het juridische vocabulaire en de totstandkoming van
dit soort documenten eigen maakt, zijn aannames op basis van weinig overgeleverde tekst
mogelijk. Juist omdat de bronnen zorgvuldig
waren geconstrueerd op basis van normen, kan
worden achterhaald wat relevant was om te
benoemen en wat niet. Het is dan des ter opvallender wanneer zekere details wel worden
genoemd, zoals details met betrekking tot
vrouwelijke individuen. Van veel zaken werden de getuigenissen niet bewaard of zijn ze
niet overgeleverd. Daarom is niet de gehele
vrouwelijke rol binnen de rechterlijke procedure waar te nemen, maar bieden deze specifieke bronnen de mogelijkheid om vrouwelijke representatie te onderzoeken in een context
van groeiende rechterlijke legitimatie en de
acceptatie daarvan, een proces wat in de late
middeleeuwen vol aan de gang was.12 Mijns
inziens kan op basis van dit soort voorbeelden
en met de kennis van juridische esthetiek worden geconcludeerd dat wanneer een vrouw in
het vonnis-document werd genoemd, zij als
getuige of als gedaagde was gehoord. Op deze
wijze heeft zij wel in letterlijke zin toegang
gekregen tot het rechtsproces, maar is zij niet
volledig verwerkt in de daarbij geconstrueerde
documentatie. Achter elke vrouwelijke getuigenis zat dus in principe een volledige deelname zoals die van Jannetgen Cornelis.
Een andere reden waarom de deelname van
vrouwen (en mannen) vermoedelijk groter is
geweest dan uit de bronnen blijkt, is dat niet
alle vormen van deelname werden meegenomen in de documentatie. Veel bronnen zijn geconstrueerd binnen de muren van de afgezonderde en meestal afgesloten schepenkamers,
ook wel raadkamers genoemd. En dat terwijl
veel onderdelen van de rechterlijke procedure
buiten deze ruimten plaatsvonden, zoals in de
openbare vierschaar binnen het Goudse stadhuis of ‘onder de blauwe hemel’, buiten voor
het stadhuis.13 De aanwezigheid van publiek
valt daarmee grotendeels buiten beschouwing.
In een tijd waarin de rechterlijke autoriteiten
hun macht aan het opbouwen waren, was het
openbare karakter een belangrijk element in
het accepteren van de jurisdictie van de stedelijke rechtbank. Het publiek had in principe
dus een rol bij het waarborgen van eerlijke
rechtspraak.

woorden voor andere vrouwen of mannen waren bedoeld. Lijsbeth Vrerick Vranckensdochter kreeg in 1483 van de schepenen te horen
dat ze Cos Bertholomeeus, die ze had uitgescholden, in de raadkamer van het gerecht om
vergeving moest vragen. Wanneer ze dat niet
deed, stond daar een geldboete tegenover.
Eenzelfde soort vergiffenis vond plaats bij de
vierschaar toen Katrijn, de echtgenote van
Evert Dirckszoon, de weduwe van meester
Matheeus had uitgescholden.15 Overigens was
het vragen om vergiffenis een veelvoorkomend onderdeel van het vonnis, waarbij dit
meestal gebeurde voor de vierschaar en in een
enkel geval in de raadkamer. Dit bevestigt het
idee van historici zoals Smail dat de rechtszaal eveneens de geaccepteerde ruimte voor
rechtspraak met betrekking tot vrouwen was.
Wat betreft de veroordeling van vrouwelijke misdadigers in Gouda gaat het in negentig
jaar slechts om tientallen zaken. Een verklaring voor de ondervertegenwoordiging van
vrouwen in rechterlijke documenten over criminele rechtspraak is te herleiden uit de juridische geschriften zelf, zoals Barbara Hanawalt heeft aangetoond. Volgens haar was het
huishouden voor vrouwen een dusdanig significant onderdeel van hun leven, dat zowel hun
misdaden als hun algemene betrokkenheid bij
rechtspraak hiermee verbonden waren.16 De
ruimtelijke beperking was een reden dat vrouwelijke misdadigheid in kleinere getale plaatsvond, in ieder geval in het publieke domein.
Wanneer rechtszaken voorkwamen waarbij de

vrouw als gedaagde was opgeroepen, hadden
deze overwegend betrekking op het huishouden, opvoeding of zaken als echtscheiding.
Ook in Gouda zien we veel voorbeelden van
kwesties die speelden rondom huisnijverheid,
de markt of in de herberg – waar mensen vaak
door vrouwen werden bediend. Wederom zeggen aantallen niet per se iets over de inhoud
van deze gevallen. De historicus Trevor Dean
beweert bijvoorbeeld dat diefstal door vrouwen weliswaar minder vaak voorkwam, maar
dat zij qua karakter, bijvoorbeeld de mate van
geweld, vrijwel overeenkwam met die van hun
mannelijke equivalenten. Opmerkelijk was
wel dat de interesse in huishoudelijke goederen bij vrouwen veel groter was, een gegeven
dat het idee van een relatief beperkt vrouwelijk domein onderstreept.17 Het enige voorbeeld van diefstal door een vrouw in Gouda
bevestigt dat idee. Hillegont Zweren (in 1522)
had spullen uitgeleend aan een meisje, maar
wilde deze terug hebben. Blijkbaar was dat
nog niet gebeurd, waarna Hillegont het meisje
op straat oppakte en haar kleding afpakte in
ruil voor haar eigen afgedragen kleding.18
Vrouwen bij het gerecht: als slachtoffer

Omdat vrouwen zich in mindere mate in de
publieke ruimte bewogen, werden veel hulpzoekende vrouwen ook ‘binnenshuis’ of binnen
hun eigen gemeenschap geholpen, bijvoorbeeld bij de gilden waarbij zij of hun man waren aangesloten. Deze situatie lijkt te hebben
>>
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gegolden voor alle sociale lagen binnen de
laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving. 19
Veel gevallen van misdaden in Gouda ten
opzichte van de vrouw die wel voor het gerecht terechtkwamen, hebben eveneens betrekking op de huiselijke omgeving. Deze misdaden werden des te kwalijker beschouwd wanneer iemand ongenodigd het huis was binnengedrongen. In juridische bronnen over dit soort
zaken komen wel degelijk verschillen voor tussen een mannelijk of vrouwelijk pleidooi.
Mannen benoemden namelijk vaak hun taak
als beschermer, terwijl vrouwen dikwijls hun
zwakte benadrukten. Tegelijkertijd werd verdediging, desnoods met geweld, als hun goed
recht beschouwd, zeker wanneer mannen over
de grens van het huishouden waren getreden.20
Zo was er ook de herberg, een ruimte die
hoofdzakelijk het territorium van een vrouw
was. Ondanks de vele mannelijke bezoekers,
fungeerde de waardin als vrouw des huizes en
woonde het herbergiersgezin er zelf ook. De
waardin gold daar als een beschermster van de
dienstmeisjes. Rond het jaar 1520 werd een
Goudse waardin genaamd Aeff geconfronteerd
met de aanranding van een daar werkende Marritgen. Nadat Michiel, nota bene de knecht van
de schout, had gevraagd om een kamer en of
een van de meisjes zijn bed kon klaarmaken,
gooide hij Marritgen op het bed, betastte haar
en maakte hij kenbaar de liefde te willen bedrijven. Zij wilde dit niet en begon te roepen en te
schreeuwen. Een andere Maritgen, de dochter
van Claes Geritszoon, schoot haar te hulp. Michiel maakte aanstalten om weg te gaan, maar
wierp zich vervolgens op beide vrouwen en
drukte hen tegen de grond. Claes Geritszoon
hoorde het rumoer en kwam polshoogte nemen,
waarna hij Michiel gebood de vrouwen los te
laten, hetgeen hij weigerde. De beide vrouwen
worstelden zich los, waarna Michiel een mes
trok en alle drie de aanwezigen een scheur in
hun kleding bezorgde. Geritszoon kon hem vervolgens overmeesteren met behulp van een van
de gasten, Claes van Spiers. De laatste vroeg
vervolgens aan Aeff: ‘Heb ic hier nyet an misdaen?’. Maar Aeff de waardin bekende dankbaarheid: “U ghy trouwe.” Daarop beloofde
Marritgen het dienstmeisje Michiel de schoutenknecht aan te klagen.21
Bij deze zaak blijkt dat de herberg dan wel
het domein van een vrouw was, het waren uiteindelijk twee mannen die in de rechterlijke
documenten nadrukkelijk naar voren werden
geschoven als de verdedigers van de belaagde
vrouwen. Dat is in het geval van Claes Geritszoon niet zo verwonderlijk, hij verdedigde immers zijn dochter. Maar dat betekende blijkbaar niet dat de rol die de vrouwen van de
herberg in deze zaak speelden onbelangrijk
was. Omdat de betrokken vrouwen bij naam
en met citaten in de juridische documentatie
zijn verwerkt, kan worden geconcludeerd dat
hun getuigenissen hielpen bij het vellen van
een oordeel door het gerecht. In het opgestelde
document wordt namelijk duidelijk dat de
waardin de actie van Geritszoon en Van Spiers
goedkeurde, waarmee het geweld van de twee
Historica / nummer 1 / 2016 / 6
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Prudentia instrueert wijsheid en voorzichtigheid aan jonge vrouwen. De afbeelding komt uit een 15eeeuws manuscript en wordt gebruikt als illustratie bij het project ‘Women Negotiating the Boundaries
of Justice: Britain and Ireland c.1100-c.1750’ (http://womenhistorylaw.org.uk).

mannen kon worden verdedigd. Uit de getuigenverslagen blijkt eveneens dat het dienstmeisje zich van haar juridische positie bewust
was: met zoveel getuigen had zij meer dan genoeg bewijsmateriaal om te kunnen beloven
haar belager aan te klagen. Om onbekende redenen bieden de vonnisboeken helaas geen informatie over een afhandeling van de zaak,
waardoor het uiteindelijke oordeel van het gerecht voor ons onbekend blijft.
Het huishouden had ook een juridische
functie. De aanpak van rechterlijke autoriteiten bij zaken die betrekking hadden op de domestieke ruimte was niet alleen gebaseerd op
juridische voorschriften. Zowel de rechters als
zij die betrokken waren bij de rechterlijke procedure konden zelf kiezen of zij het huishouden in het geheel als uitgangspunt namen, of
de individuen waaruit zij bestond. De in het
begin genoemde Wouter Evertszoon en zijn
gezin kozen voor het eerste.22 Dit verklaart
eveneens waarom vrouwen minder vaak als
individu naar voren komen in de juridische
bronnen. Wanneer een huishouden terechtstond, werd immers vaak alleen de man des
huizes bij naam genoemd. In veel bronnen
wordt dan ook gesproken over ‘de vrouw
van’, dochters of weduwen. Dat betekende
niet dat individuele vrouwen niet als getuige
waren gehoord, maar ze blijven buiten beeld
wanneer, al dan niet noodgedwongen, alleen
naar documenten zoals vonnissen wordt gekeken. Wanneer een vrouw wel als individu
wordt genoemd, was zij óf de misdadiger zelf
óf haar getuigenis was van doorslaggevend
belang bij het reconstrueren en bestraffen van
een misdaad.
Vrouwen bij het gerecht: als getuige

We komen zo tot de volgende rol die vrouwen
konden bekleden bij rechtspraak: als getuige.
Wederom zijn er in de vonnissen minder voorbeelden van vrouwelijke getuigen terug te vinden, maar dat betekende dus niet dat zij zelden
werden gehoord of van weinig belang waren.
Na het hierboven besproken voorval in de
herberg van Aeff de waardin, zijn de verschil-

lende betrokkenen in de vierschaar van Gouda
verschenen. De daar opgetekende getuigenissen bevestigen dat en voorzien in voldoende
informatie om de misdaad te reconstrueren.
Het opgestelde document begint als volgt:
“Claes Gheritszoon van Haerlem, Maritgen
zyn dochter ende Marritgen zyn jonckwyff
tuychden gesamender hant uut eener mont by
hoeren eede.” Alle betrokken individuen worden dus bij naam genoemd. We weten ook dat
zij allen een relevante getuigenis hebben gedaan. De beweringen en ervaringen van alle
drie de personen zijn immers in het document
verwerkt. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om
gezamenlijk Michiel de schoutenknecht te beschuldigen. Aeff de waardin was blijkbaar niet
meegekomen, al suggereren de talloze verwijzingen naar haar uitspraken en handelingen
dat zij op een ander tijdstip ook was gehoord.
In de opgeschreven getuigenissen zijn referenties naar mannelijkheid en vrouwelijkheid
waar te nemen. Maar uiteindelijk houden een
man en twee vrouwen gezamenlijk hun pleidooi. Het document toont ook het bewustzijn
als getuige (en aanklager) van toegang tot de
rechterlijke instantie. Hoewel bronnen als deze
schaars zijn, is het zeer aannemelijk dat veel
meer vrouwen hebben deelgenomen aan het
rechterlijk proces dan bijvoorbeeld vonnisboeken ons kunnen vertellen. Verschillende getuigenissen maken ook kenbaar dat vrouwen
voor elkaar opkwamen en hiervoor ook de
rechterlijke autoriteiten inzetten. Daardoor komen vrouwen zeker niet als zwak naar voren,
maar heel bewust van hun gerechtelijke positie. En indien dit de zaak ten goede kwam,
stonden man en vrouw, zij aan zij, met een gezamenlijk pleidooi in de rechtszaal.
In de reeks Goudse vonnissen is in 1486
eveneens het voorbeeld te vinden van Beatrijs,
de echtgenote van Aelbert Gerytszoon, die als
vertegenwoordiger van haar man naar het gerecht kwam. Zij vroeg of ze namens haar man
mocht verklaren dat hij een schuld had bij Jacob
Janszoon, de broer van Beatrijs. De rol van Beatrijs is vanwege haar positie als zowel vrouw
van Gerytszoon en zus van Janszoon natuurlijk
enigszins dubieus. Het is immers onduidelijk of
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zij hiermee haar man of haar broer een dienst
bewees. Vermoedelijk was er een dispuut gaande over de terugbetaling van de schuld, waardoor het gerecht erbij moest worden betrokken.
Hoe dan ook, de vierschaar sprak officieel uit
dat het Beatrijs was toegestaan om namens haar
man te spreken.23 Zij kon haar man officieel
vervangen en was dus op een gelijkwaardige
manier deelneemster aan het rechtsproces. De
status van vrouwen als officiële participant was
dezelfde als die van de man.
In een serie rechterlijke voorschriften (keuren) was een artikel gewijd aan de eedaflegging. Voorafgaand aan een beschuldiging,
diende de klager een eed af te leggen, om te
voorkomen dat valse beschuldigingen ongestraft konden blijven. Na een eedaflegging, uiteraard gepaard met de nodige bewijzen, was
voor zowel een man als een vrouw een beschuldiging gerechtvaardigd. Het weerleggen
van een aanklacht vond op eenzelfde manier
plaats.24 Deze praktijken dienden zowel als
bescherming van gedaagden en aanklagers als
de gehele rechtspraak.
Vrouwen bij het gerecht: als publiek

In 1471 werd Kathryn Koelen voor het gerecht geleid. Blijkbaar had ze in het bijzijn
van het gerecht, vanuit achterin de ruimte,
‘onredelijk’ gesproken.25 Dit vonnis toont een
relevant aspect. Kathryn was namelijk in eerste instantie niet als gedaagde of getuige bij
het gerecht aanwezig, of althans op dat moment niet in die positie. Toen ze haar woorden
sprak, bevond ze zich namelijk achterin de
ruimte. Dit duidt erop dat ze daar waarschijnlijk als toeschouwer zat.
Het aanschouwen van de rechterlijke procedure als publiek was een normale zaak en
hierin werd geen onderscheid gemaakt tussen
mannen of vrouwen. Op basis van de beschikbare rechterlijke voorschriften (keuren) kunnen we stellen dat mannen en vrouwen op gelijkwaardige wijze toegang hadden tot de
ruimte van het rechtsproces, de vierschaar, zowel wanneer zij als publiek aanwezig waren
als wanneer zij als officiële participant werden
gedaagd. Zo was tussen 1488 en 1495 in een
keur vastgelegd dat zowel mannen als vrouwen niet zonder toestemming in de vierschaar
mochten spreken wanneer er een rechtszaak
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plaatsvond.26 Het voorbeeld van Kathryn
Koelen toont aan dat dit soort keuren noodzakelijk waren, maar eveneens dat er daadwerkelijk vrouwelijk publiek aanwezig was.
Ook deze vrouwelijke participatie is er één
waar gemakkelijk overheen wordt gekeken.
Behalve bij delicten die het gevolg waren van
hun aanwezigheid als publiek komen deze
vrouwen immers niet naar voren in de bronnen. Dit gold echter voor zowel mannelijke
als vrouwelijke participanten. Maar dit meegenomen krijgt de rol van de vrouw als consument van rechtspraak wel een meer gelijkwaardige lading.

deelname van vrouwen bij rechtspraak in een
laatmiddeleeuwse stad als Gouda een vanzelfsprekendheid was.
///
Noten:
1

2

3

Conclusie
4

Dit artikel heeft zich gericht op de verschillende soorten deelname van vrouwen bij criminele rechtspraak in laatmiddeleeuws Gouda. Zoals al vaak is beweerd blijkt, wanneer
we alleen naar aantallen kijken, dat criminele
zaken met betrekking tot veroordeelde vrouwen minder vaak voorkwamen. Tegelijk kan
met de aangehaalde bronnen eveneens worden
bevestigd dat vrouwen het gerecht konden gebruiken voor onderlinge geschillen en dat zij
dus consumenten van rechtspraak waren.
Buiten die zaken om is de grote ondervertegenwoordiging van vrouwen echter schijn.
Ten eerste werden vrouwen vaker gehoord als
getuige dan de documenten doen vermoeden.
Ze zijn dan wel niet te herkennen als individuen, maar kennis van de rechtsstructuur en de
vorm van juridische documenten leidt tot de
suggestie dat veel vrouwen zijn weggevallen
bij het optekenen van juridische documenten.
Ook al zijn ze wel degelijk gehoord in het
rechtsproces voorafgaand aan het vonnis. Dit
had meer te maken met de gewoonte om de
man als hoofd van het gezin te noemen of
vanwege het feit dat vonnissen niet altijd de
individuele getuigenissen benoemen. Verschillende getuigenissen maken ook kenbaar dat
vrouwen voor elkaar opkwamen en hiervoor
ook de rechterlijke autoriteiten inzetten. Daardoor komen vrouwen zeker niet als zwak naar
voren, maar als heel bewust van hun gerechtelijke positie. In sommige zaken werd er bewust gekozen om als man en vrouw gezamenlijk een pleidooi te houden.
Dat cijfers in deze kwesties niet doorslaggevend zijn, is al gebleken door de bronnenkritiek en de grondige lezing van enkele voorbeelden. We zien vrouwen terugkeren als misdadigster, aanklaagster, getuige en zelfs vertegenwoordigster van haar man. De aanwezigheid van vrouwen als onderdeel van de rechterlijke structuur wordt daarnaast benadrukt
door de prescriptieve bronnen, zoals opgesteld
door het gerecht. Wetten omtrent de aanwezigheid als toeschouwer geven aan dat vrouwen tot het algemene publiek behoorden. De
keuren die zich richten op een meer officiële
rol als participant bij het rechtsproces geven
in feite hetzelfde aan: de vrouw had dezelfde
juridische rechten en plichten. Er kan dus
worden geconcludeerd dat de aanwezigheid en
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