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1947 1952 

Het bestuur beeft bet genoegen de leden uit te nodigen deel te 
nemen aan de zomerexcursie van de Vereniging, tevens herdenking van 
het eerste lustrum, op Zaterdag 3 Juli e.k. 

Doel van deze excursie is de oude, eerbiedwaardige en aan historische 
herinneringen rijke stad Dordrecht, waar op 5 Juli 1947 onze Ver
eniging werd opgericht. 

10 uur. Samenkomst van de deelnemers in het Dordt's Museum. 

(Het Museum is vanaf het station te bereiken via Stations
weg en Johan de Wittstraat. Aan het eind van de Johan de 
Wittstraat gaat men rechts af de Lenghenstraat in en 
vervolgens door de Lindenstraat naar de Museumstraat.) 
In het Museum, waar o.a. de gelegenheid is de werken 
van Ary Scheffer te bezichtigen, zal door de zorgen van 
de archivaris der gemeente, de heer Mr . J. J. Beyerman, een 
verzameling prenten, betrekking hebbend op de geschie
denis en ontwikkeling van Dordrecht, worden opgesteld. 
Deze expositie is te beschouwen als een aanvulling van het 
van de hand van de heer Beyerman in het Mededelingen
blad verschenen artikel en als een inleiding op het verdere 
bezoek aan de stad. 

11 uur. Vertrek van het Museum voor een wandeling door het 
oudste deel van Dordrecht. 

Door de zorgen van de Vereniging voor Vreemdelingen 
Verkeer en van „Oud Dordrecht" zullen personen aanwezig 
zijn, die de deelnemers op de vlugste en beste wijze langs 
de belangrijkste punten zullen voeren. 
Daarnaast zal er, voor hen die zich daarvoor interesseren 
gelegenheid zijn een bezoek te brengen aan het hernieuwde 
Museum van Gijn en/of de Grote of Lieve Vrouwenkerk. 

12 uur. Ontvangst door het Gemeentebestuur ten Stadhuize. 
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13 uur. Gemeenschappelijke maaltijd in Taveerne „Ter Merwe". 

14V2 uur. Vertrek van het Groothoofd, achter de Groothoofdspoort, 
voor een boottocht om het eiland van Dordt aangeboden 
door het bestuur der Gemeente Dordrecht. Terugheer te 
ongeveer 18 uur. 

Hun die aan deze excursie willen deelnemen wordt in verband met 
een goede organisatie verzocbt zich vóór 28 Juni op te geven aan bet 
secretariaat van de Vereniging, Korte Voorbout 1, s-Gravenhage, onder 
gebruikmaking van bijgevoegde opgavestrook. 

Deelname aan de gemeenscbappelijke maaltijd zal slecbts mogelijk 
zijn voor hen, die in het bezit zijn van daartoe af te geven kaarten. 
Deze kaarten zullen worden toegezonden aan hen, die vóór 28 Juni 
e.k. ƒ 4.— per persoon hebben overgemaakt op postgirorekening 539121 
ten name van: de Penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland onder de zinspreuk „Vigilate Deo Confidentes , Korte 
Voorhout 1 te 's-Gravenhage. Met dit bedrag wordt de maaltijd •— 
inclusief bediening' en koffie, doch exclusief andere nog te gebruiken 
dranken — geacht te zijn betaald, zodat voor de afrekening hiervan 
met de inlevering van deze kaart kan worden volstaan. 

Mr. G . A . A . M I D D E L B E R G , 
Secretaris. 

„Vig i la te" en ket „Fonds Goudse Glazen" 

Door de besturen van „Vigilate" en het Fonds Goudse Glazen is in 
principe besloten tot een samenwerking, als reeds met „Delfia Bata-
vorum" tot stand kwam. De bedoeling is, dat een gecombineerd 
lidmaatschap van ƒ 7,50 wordt ingesteld. W i j hopen, dat vele van 
onze leden zullen gebruik maken van de aldus geboden gelegenheid 
om voor slechts ƒ2,50 het zo mooie culturele werk van het Fonds 
Goudse Glazen te steunen. Eveneens hopen wij, dat veel begunstigers 
van het Goudse Glazenfonds gecombineerd lid van „Vigilate zullen 
worden. 
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„VIGILATE" N A A R DORDRECHT 
door Mr . J .J . Beyerman 

Het is een goede gedachte geweest van het Bestuur van „Vigilate' 
(onder deze benaming toch, het eerste woord van haar zinspreuk, die 
onder het aloude Hollandse wapen, is de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland bekend geworden) haar eerste lustrum in Dordrecht, de 
stad, waar zij op 5 Juli 1947 is opgericht, te vieren. 

Uiterlijk dan moge de stad misschien, vooral voor de vreemdeling, 
minder typisch-HoIIands zijn dan b.v. Gouda of Leiden, door haar 
ligging aan drie oer-HolIandse rivieren (waar ter wereld vindt men een 
panorama als dat van het Groothoofd op Merwede, Oude Maas en 
Noord?) en vooral door haar geschiedenis, van zeer vroege tijden af zo 
nauw met die van het graafschap Holland verweven, is zij wel de 
aangewezen plaats van vestiging onzer vereniging en voor de viering 
van haar eerste lustrum. 

Wellicht moge Vlaardingen eerder dan de oude Merwedestad aan
spraak kunnen maken op de eretitel van Hollands oudste stad, dit is 
een aanspraak van recenter datum, toen deze prioriteitsquaestie reeds 
lang een zuiver academische was geworden; maar van het begin der 
13e eeuw af, wellicht zelfs nog van vroeger is Dordrecht eerst prac-
tisch de enige stad van Holland geweest, terwijl het later onbetwist 
en algemeen als de oudste en eerste van Holland is erkend. Ook nu nog, 
al zijn zijn oude concurrent Rotterdam en het vriendelijke dorpje 
's-Gravenhage het boven het hoofd gegroeid en Schiedam en Leiden 
zijns gelijken geworden, is Dordt nog geen echte provinciestad zonder 
meer geworden en is het facile princeps in een vrij wijde omtrek, al 
hebben de verbeterde en daardoor voor een gedeelte buiten het eigen
lijke oude Dordt om lopende verkeerswegen aan zijn karakter van 
centrum-gemeente vrij veel afbreuk gedaan. 

Maar nog herinnert het sedert ruim 140 jaren, eerst onder de 
benaming „Tribunal de première instance", later onder die van „Recht
bank van eersten aanleg ", ten slotte, sedert 1838, onder die van „Arron
dissementsrechtbank" te Dordrecht gevestigd rechterlijk college a.h.w. 
aan de tijd, dat de stad de zetel was van de „Hooge Vierschaar" van 
Zuid-Holland, met welke benaming, zoals bekend, het gedeelte der 
tegenwoordige provincie van die naam bezuiden de grote rivieren 
(met inbegrip van de Hollandse IJsel) wordt bedoeld. 
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Niet minder dan 26 charters uit het Middeleeuws archief der stad 
(1200—1572) hebben betrekking op rechten der stad in Zuid-Holland 
en haar gezag in die streek. Voor een opsomming hiervan of een korte 
beschrijving van hun inhoud is het hier de plaats niet: enkele der 
belangrijkste zullen met hun regesten voor de leden van „Vigilate 
tentoon worden gesteld op een ter ere van het eerste lustrum hunner 
vereniging in te richten kleine expositie. 

Maar niet alleen staatkundig, ook uit kunsthistorisch oogpunt en in 
cultureel opzicht is Dordrecht een centrum geweest. In betrekkelijk 
wijde omtrek treft men in de steden en dorpen van het oude Zuid-
Holland voorbeelden aan van de bekende, meestal als Dordtse, maar 
ook wel eens als Zuidhollands aangeduide bouwstijl, speciaal voor 
kleinere woonhuizen en later, in de 17e eeuw, mag van een Dordtse 
schilders- en Dortse dichtschool worden gesproken. 

De gebeurtenissen echter, die Dordrecht zeker driemaal in alle 
leerboeken en leesboekjes over vaderlandse geschiedenis doen voor
komen, zijn de nog maar steeds op 1015 gestelde „stichting" door 
Dirk III, de Statenvergadering van 1572 en de Dordrechtse Synode van 
1618/1619. Over al deze gebeurtenissen is heel wat geschreven: de 
eerste of liever de al dan niet-historiciteit der eerste is te uit en te 
na besproken zonder dat een volkomen definitief oordeel erover uitge
sproken kan worden, de tweede is in 1947, toen het 275 jaar geleden 
was, dat zij plaats had gevonden, a.h.w. herondekt en de bakermat 
geworden der als algemeen-Nederlands bedoelde, maar van Iocaal-
Dordts karakter gebleven „Hoffeesten", over de derde zijn door theo
logen en niet-theologen boeken vol geschreven en afbeeldingen bij 
de vleet verschenen. Met de Statenvergadering is het laatste (er is mij 
geen enkele contemporaire of latere afbeelding van bekend) ik had 
haast geschreven „merkwaardigerwijze" niet het geval, maar eigenlijk 
ligt dit in de aard der zaak: de deelnemers aan deze vergadering toch 
waren zich, in tegenstelling tot die aan de Synode van 1618/1619, 
in het geheel niet bewust, dat zij bezig waren „geschiedenis te maken , 
al beschouwen wij hun bijeenkomst thans niet ten onrechte als van 
uitnemend historisch belang. 

Aan de „stichting" van 1015 herinnert de gehele stad of liever het 
feit, dat zij nog altijd bestaat, want uit de 11e eeuw is geen gebouw 
meer over. De herinnering aan de beide andere gebeurtenissen hebben 
latere geslachten blijkbaar zoveel mogelijk willen uitwissen: het com
plex toch van het voormalige Augustijnenklooster, in welks refter de 
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vergadering van 157a Leeft plaats gevonden is in de 17e en vooral in 
de 18e eeuw zo verbouwd en tot onherkenbaar wordens toe veranderd, 
dat men zich nauwelijks meer kan voorstellen, hoe het er in 1572 moet 
hebben uitgezien, al zijn er gelukkig nog overblijfsels van die refter 
over en is de plaats der bijeenkomst dus nog met zekerheid vast te 
stellen. De Kloveniersdoelen echter, in de bovenzaal van welk gebouw 
vrijwel alle bijeenkomsten der Nationale Synode zijn gehouden, zijn 
nu bijna een eeuw gesloopt (op een deel van het aldus vrijgekomen 
terrein is in 1858 een huis van bewaring gebouwd) en alleen de in het 
Museum—Mr. Simon van Gijn bewaarde fraaie schouwbetimmering 
der vergaderzaal herinnert te Dordrecht nog aan deze roemruchte 
kerkvergadering. 

Ten einde deze bijdrage niet buiten het bescheiden kader van het 
Mededelingenblad te doen vallen, moet ik het bij het bovenstaande 
laten. Wellicht bestaat er over vijf, tien of twintig jaar, wanneer 
„Vigilate" misschien weer te Dordrecht komt vergaderen en jubileren, 
gelegenheid om op een of meer van deze en/of andere aspecten der stad 
Dordrecht en haar geschiedenis nader in te gaan. Moge het ledental 
der vereniging dan evenvele duizendtallen bedragen als het thans 
honderdtallen bedraagt en mogen zich dan daaronder bevinden alle 
geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen der provincie gelegen terri
toriale publiekrechtelijke lichamen, waarvan het grote merendeel 
immers zijn oorsprong in het verre verleden vindt. 

Historisch Museum te Alpken aan Jen Rijn 
In het nummer van 7 Juni van het Dagblad Rijn en Gouwe lezen 

wij, dat de nog jonge Historische Vereniging voor Alphen aan den 
Rijn en omstreken eigenares is geworden van Huize Rijn en Pruisoord 
aan de Rijnkade no. l i . Het is een ruim pand met een fraaie gevel 
uit de 18e eeuw. De bedoeling is de door de Vereniging verzamelde 
historische voorwerpen hier in een „Oudheidkamer" onder te brengen, 
terwijl in het woonhuis stijlkamers kunnen worden ingericht en het 
achtergedeelte geschikt is voor het houden van exposities. 
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Z O E N B R I E F 
uit liet jaar 1568 

door A . van der Marei 

In het transportregister nr. 2 van Rijswijk Z . H . over de jaren 
1562—1575 (Algemeen Rijksarchief, rechterlijk archief van Rijswijk 
Z . H . Inv. no. A IX 2 folio's 1 i6vso-l 1 7 V S 0 ) trof ik een z.g. „zoenbrief 
aan, welke een beeld geeft van de wijze waarop in die dagen een geval 
van doodslag berecht werd. Op diefstal stond toen de galg, maar 
doodslag als gevolg van een twist werd op milde wijze bestraft, zoals 
ook uit deze brief blijkt. Hierbij vervulde ook de kerk een rol en hielp 
mee om een verzoening tussen de twistende partijen tot stand te 
brengen. De voorwaarden van zo n verzoening werden vervat in een 
z'.g. zoenbrief in tweevoud, waarvan elke partij een exemplaar werd 
uitgereikt, terwijl een afschrift in het gerechtelijk archief van Schout en 
Schepenen werd ingeschreven. Aan de laatste omstandigheid danken 
wij het, dat het stuk bewaard bleef en te onzer kennis kwam. 

Ui t deze zoenbrief blijkt, dat in deze strafzaak uitspraak gedaan 
werd in de kerk te Rijswijk door een vierschaar, bestaande uit de 
pastoor van Rijswijk, Heer Aelbert Harmanszoon, Adriaen Willems
zoon, schout te Zoetermeer, Jan Corneliszoon, wonende te Wateringen 
en Joris Gerritszoon, wonende in Den Haag. 

Deze heren worden in het oude stuk genoemd de vier keersluijden 1 ) , 
of wel in de taal van onze tijd scheidsrechters. Zoals uit de noot blijkt 
had dit woord niet te maken met keers of kaars, doch met keren of 
wenden. 

De ged ode man heette Jacob Ariaenszoon en degene, die hem had 
gedood was een zekere Pieter Gerritszoon. Jacob Adriaenszoon woonde 
vermoedelijk in of bij Wateringen, want uit de verzoeningsacte (zoals 
wij het stuk nu verder maar zullen aanduiden) blijkt, dat zijn uitvaart 
plaats vond in de kerk aldaar. In de kerk te Rijswijk waren bij de 
uilspraak der scheidsrechters de vrienden en bloedverwanten van het 
slachtoffer en van de dader aanwezig en het was de taak dezer scheids-

!) Ui t Middelnederlandse!, Woordenboek van Verwijs en Verdam ( 1 8 9 9 ) . Keersman 
(Kersman), znw. m. M v . keersliede, 4ude; ook keersmannen. Scheidsman, scheidsrechter. 
Van keren of hem keren in of aen enen (z.ald.), zich tot iemand wenden, om van hem 
een uitspraak te horen; aan iemands uitspraak onderwerpen. 
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rechters, de twee elkaar uiteraard vi jandig gezinde partijen, op christe
lijke wijze te verzoenen op een tiental voorwaarden, die i n de acte 
worden opgesomd. Hierdoor werd getracht bloedwraak, zoals dat b.v. 
op Sici l ië veelvuldig voorkomt, te voorkomen, indacht ig aan het: M e n 
zal geen kwaad met kwaad vergelden. 

Ik heb een transcriptie gemaakt van dit nogal moeilijk te ontcijferen 
stuk en daarna een poging gewaagd, het i n onze hedendaagse taal 
over te zetten, zonder al te veel van de oorspronkelijke tekst af te 
wijken. In de bijna vier eeuwen, welke sinds deze doodslag zijn ver
lopen, heeft onze taal en de spelling daarvan zovele wijzigingen onder
gaan, dat het voor velen moeilijk zou zijn zulk een oud stuk vlot te 
lezen en te begrijpen. H i e r volgt dan de overgezette tekst van bedoelde 
verzoeningsacte. 

D e overgezette tekst 

„In het jaar onzes Heeren duizendvijfhonderdachtenzestig op St. 
Servaasdag op de 13e M e i omstreeks elf en twaalf uur voor de middag 
doen een uitspraak in de kerk te Rijswijk deze hieronder aangeduide 
personen, te weten: Heer Aelber t Harmanszoon, pastoor en vice-cureyt 
te Rijswijk, A r i a e n W i l l e m s z o o n , schout te Zoetermeer, Jan Cornel is -
zoon wonende te W a t e r i n g e n en Joris Gerri tszoon, wonende i n D e n 
H a a g . 

E n zegden een minnelijke schikking inzake Jacob Adriaenszoon, de 
gedode, wiens ziel G o d genadig zij, met al zijn vrienden en magen, 
zowel van vaders- als van moederskant als hulp en bijstand ter eenre 
en Pieter Gerritszoon, de dader, met zijn vrienden en magen zowel van 
vaders- als van moederswegen als hulp en bijstand ter andere zijde. 
A l z o beide voornoemde partijen aan ons vier scheidsrechters voornoemd 
geheel en al onderworpen hebben alle zulke kwesties en geschillen, als 
zijlieden onderl ing gehad mogen hebben, verband houdende met de 
hierboven vermelde doodslag, begaan door de voornoemde Pieter 
Gerri tszoon op de persoon van voornoemde Jacob Adr iaenszoon zaliger 
gedachtenis, beloven wij als mannen van eer te handhaven en uit te 
voeren al hetgene door ons vier scheidsrechters voornoemd uitgesproken 
zal worden op een straf van zestig gouden realen, zodanig te verdelen, 
dat een derde zou vervallen aan de G r a a f van H o l l a n d , het andere 
derde deel ten behoeve van de armen en het derde derde deel zoals wij 
scheidsrechters of de meerderheid van ons dat zul len beslissen en 
gelasten. G e e n boete wordt opgelegd dan bij meerderheid van stemmen 
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van ons scheidsrechters voornoemd. E n opdat nochthans deze ver
zoening altijd van waarde zal bli jven, zo is het bij de w i l van G o d en 
krachtens het vonnis van ons vier scheidsrechters, dat wij (aan alle de 
voornoemde partijen, zo we l van de levenden als van de doden, geboren 
bastaarden en getrouwden, zowel hier tegenwoordig als afwezigen en 
al degenen, die tot de bloedverwanten van beide zijden mochten be
horen of bevonden worden en aan de goede vrienden) verklaren n u en 
ten ewige dage, dat de dader of de borgen zijnentwegen zul len betalen: 

D e straf 

ten eerste: een eerlijke maa Itijd, 

fen tweede: dat de dader op z ich za l nemen de boete te betalen, die 

de landsheer of ba l juw van D e n H a a g of van Le iden ter zake van de 

doodslag zal opleggen, 

ten derde: z a l nog de voornoemde dader betalen en bezorgen voor 

de ziel van het slachtoffer een eerlijke uitvaart i n de kerk te W a t e r i n g e n 

en betalen de kosten voor de priester, de doodgraver, het wasl icht en 

andere dergelijke kosten, die tot de uitvaart behoren, 

fen vierde: z a l nog de voornoemde dader betalen en laten uitdelen 

voor de ziel van Jacob Adr iaenszoon een halve zak tarwe aan witte

brood aan de armen ter gelegenheid van de uitvaart, 

fen vijfde: zal nog de voornoemde dader betalen en laten zetten op 

het altaar, waar het slachtoffer voor begraven ligt, een waskaart 2 ) van 

een pond was, 

fen zesde: za l nog de voornoemde dader betalen voor de heilige kerk 
te Rijswijk Z . H . , te W a t e r i n g e n en aan de kerk te Zevenhuizen elk 
een paar toortsen, elk paar ter waarde van een carolus gulden, 

ten zesde: za l nog de dader gehouden zijn op elke dag op zijn nuch
tere maag te lezen vijf paternosters en vijf ave maria's tot lafenis van 
de ziel van Jacob Adr iaenszoon zaliger, 

fen achtste: za l nog de voornoemde dader van nu af aan nimmermeer 
in dezelfde molen mogen wonen, noch op de molenwerf, waar Jacob 
Adr iaenszoon zaliger is gedood, noch aldaar laten malen, 

2) Volgens „Het Roomsche Kerkgebouw" door M . C . Nieuwbarn ( 1 9 0 8 ) blz. 6 5 wijst 
bet reine waskaarslicht in de kerk op Hem, die was neergedaald „om te verlicbten allen, 
welke in de duisternissen des doods waren neergezeten," op Christus zeiven dus, waardoor 
een eerbiedige erkenning en huldiging (het immer brandende, het eeuwige licht) aan de 
Zaligmaker wordt toegebracht. 
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ten negende: za l nog de dader ten eeuwige dage de vrienden en 
magen van de gedode op wegen, straten, i n Kuizen en herbergen of 
elders eerbiedig moeten bejegenen en ingeval Pieter Gerr i tszoon voor
noemd i n een herberg, taveerne of een of andere gelegenheid mocht 
komen om iets te gebruiken en daar iemand van de betrekkingen van 
de overledene voornoemd mocht zitten, dan zal de voornoemde dader 
opstaan, zijn gelag betalen en heengaan, tenzij iemand van de betrek
kingen, die z i ch daar bevonden, zou zeggen, dat hij kon bli jven. In dat 
geval za l hij mogen bli jven zitten zo lang hem dat belieft, 

ten tiende: za l nog de dader betalen twee verzoeningsacten waarvan 

elke partij er een zal ontvangen en voorts ter nakoming van de andere 

punten, die hierboven zijn vermeld, zijn borgen geworden: 

A d r i a e n Pieterszoon, Pieter Gerri tszoon; Cornel is Doeszoon, Pieter 

Gerri ts zwager; IJsbrant Gerr i tszoon i n M a a s l a n d en Cors Gerri tszoon 

i n Monster . 

H ie rop hebben de betrekkingen van weerszijden elkaar gelijktijdig 

de hand gereikt en ten slotte ui t de grond hunner harten om G o d en 

Godes wi l l e elkander vergeven. 
W e l k e verzoening en uitspraak wi j scheidsrechters voornoemd ver

klaren i n alle opzichten van waarde te zu l len houden en nakomen voor 
geborenen en ongeborenen, bastaarden en getrouwden, edelen en 
onedelen en nimmer iets daartegen te zu l len doen of te doen doen op 
welke manier ook. A l l e s we l verstaan en wanneer ooit op enig punt 
onzekerheid of bezwaren zouden ontstaan over deze onze uitspraak, 
dan zul len deze ter verklaring van ons vier scheidsrechters komen. 

A l l e s zonder arglist, aldus uitgesproken i n de kerk te Rijswijk. Ter 
oorkonde zijn hiervan gemaakt twee verzoeningsacten, eensluidend van 
woord tot woord, waarvan elk van de voornoemde partijen er een heeft. 
Beide voornoemde verzoeningsbrieven door ons als scheidsrechters 
ondertekend op datum en i n het jaar als boven aangegeven: 

Heer Ae lbe r t Harmanszoon, 
A d r i a e n W i l l e m s z o o n , 
J an Cornel i szoon en 
Joris Gerr i tszoon 

W a t ivas het toen anders 

W a n n e e r wi j , aan het slot van deze verzoeningsbrief gekomen, met 

onze aoste eeuwse ogen deze berechting bezien, dan doet dit alles 
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vreemd aan. In plaats v a n een rechtszitting voor een of andere arrondis
sementsrechtbank met een vonnis van gevangenisstraf gedurende kortere 
of langere duur wegens doodslag of zware lichamelijke mishandel ing 
de dood ten gevolge hebbende, zijn wij hier getuige van een gans ander 
toneel. In plaats van een rechtzaal met rechters i n toga en baret, 
bevinden wi j ons hier b innen de gewijde ruimte van de kerk te Rijswijk 
Z . H . met de verzamelde vrienden en magen van dader en slachtoffer, 
terwijl een soort jury, bestaande uit een pastoor, een schout en twee 
andere heren, geen gevangenisstraf uitspreken tegen de dader van de 
doodslag, doch onder een reeks van voorwaarden, waaraan de dader 
dan we l zijn borgen moeten voldoen, alles i n het werk stellen om een 
Christeli jke verzoening tot stand te brengen tussen de twee twistende 
partijen. 

H e t doet bijna humoristisch aan, dat de dader als eerste voorwaarde 
wordt opgelegd een „eerl i jke" maalti jd te betalen. He t verzoeningsmaal 
dus, dat „eerl i jk" moest zijn, hetgeen hier betekent i n overeenstemming 
met zijn eer dus eervol. 

U i t de 2e voorwaarde blijkt, dat de dader door de overheid (de bal juw 
van D e n H a a g of van Ri jn land) wegens zijn misdaad een boete werd 
opgelegd, welke hij z ich dus verplicht te betalen. 

In de 3e voorwaarde, waar in de dader wordt verplicht de kosten van 
de uitvaart i n de kerk te W a t e r i n g e n te betalen, wordt weer gesproken 
van een „eerl i jke" uitvaart, waarui t weer blijkt, dat eerlijk hier de 
betekenis van eervol heeft. 

U i t de 4e voorwaarde weten wi j , dat de armen bij de uitvaart niet 
werden vergeten en daar van een halve zak tarwe (plm. 40 kg) ver
moedelijk 30 wittebroden konden worden gebakken, betekende de 
doodslag voor deze l ieden nog een onverwacht buitenkansje. 

D e 5e voorwaarde, waar in de dader wordt verplicht een waskaars 2 ) 
van een pond te betalen voor het altaar waar het slachtoffer voor 
begraven ligt, is ten voordele van de familie van het slachtoffer, die 
anders deze zware kaars had moeten betalen. 

In de 6e voorwaarde wordt de dader opgelegd een paar toortsen ter 
waarde van een carolus gulden per paar te bekostigen voor de kerken 
te Rijswijk, W'ater ingen en Zevenhuizen . W a a r o m de kerk te Zeven
huizen hier in betrokken wordt is niet duidelijk. Mis sch i en houdt dit 
verband met de omstandigheid, dat de toenmalige ambachtsheren van 
Rijswijk Z . H . dit ook waren van Zevenhu izen Z . H . 
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U i t de 7e voorwaarde blijkt evenals uit de 4e, 5e en 6e duidelijk het 
kerkelijke karakter van deze rechtspraak. Immers' i n de 7e voorwaarde 
wordt de dader verplicht dagelijks op zijn nuchtere maag 5 paternosters 
en 5 ave maria's te b idden voor de zielerust van zijn slachtoffer. D a t 
moest hij verder zi jn hele leven lang doen, waardoor hij dus alti jd aan 
zijn wandaad werd herinnerd. O f hij dit volgehouden heeft in die dagen 
van de opkomende hervorming is twijfelachtig. 

U i t de 8ste voorwaarde vernemen wi j , dat de doodslag gepleegd was 
i n een molen of op een molenwerf, waar koren gemalen werd. H i j mocht 
daar in nimmer weer wonen noch op de molenwerf, waarui t dus valt 
te concluderen, dat de dader, Pieter Gerri tszoon, molenaar was, ver
moedelijk i n Wa te r i ngen , omdat het slachtoffer aldaar begraven werd. 

O m herhaling te voorkomen 

H e e l merkwaardig is de Qe voorwaarde, waar in de dader wordt 
verplicht z ich ten eeuwige dage behoorlijk te gedragen tegenover de 
vrienden en magen van het slachtoffer, waar hij deze ook mocht ont
moeten, terwijl hij z i ch uit een herberg e.d. moet verwijderen wanneer 
z i ch daar iemand van de betrekkingen van de dode mocht bevinden, 
tenzij deze betrekking hem toestond te bli jven. Bl i jkbaar w i lde men 
herhal ing van het gebeurde voor de toekomst vermijden door het 
samenzijn te verbieden op deze gevaarlijke plaatsen. E r werd namelijk 
veel gedronken i n die tijd en twisten met alle gevolgen van dien tussen 
beschonken personen waren aan de orde van de dag. 

D e 10e voorwaarde, waar in gezegd wordt, dat de dader de kosten 
der 2 zoenbrieven moet betalen doet denken aan onze hedendaagse 
civiele prodecures, waar in de verliezende partij wordt verplicht de 
kosten van het proces te betalen. 

M e r k w a a r d i g is ook wat daarna volgt i n het stuk, n.I. dat de twee 
partijen elkaar daarop de hand reikten en elkaar vergiffenis schonken 
uit de grond huns harten en omdat G o d dat wi lde . Daarvoor za l toch 
heel wat godsdienstig gevoel en zelfbeheersing nodig zijn geweest na 
zulk een ernstige daad als het doden van een bloedverwant of vriend. 
D a a r n a volgde dus de verzoeningsmaaltijd op kosten van de dader. 

T o c h blijkt uit de 9e voorwaarde, dat de scheidsrechters geen onbe
perkt vertrouwen hadden i n de toekomstige gedragingen van de ver
zoenden en voor alle zekerheid toch deze voorwaarde i n het leven 
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riepen om nieuwe conflicten onder invloed van sterke drank te voor
komen. 

Daar het natuurlijk mogelijk was, dat de finantiële toestand van de 
dader niet van dien aard was, dat hij deze verplichtingen kon nakomen, 
stelde hij een viertal borgen op wie verhaal was 3 ) . 

Ten slotte voorzag de verzoeningsacte nog in gevallen van onzeker
heid of twijfel over de uitleg van de voorwaarden door te kennen te 
geven, dat de beslissing over de uitleg daarvan bij de vier scheids
rechters berustte. 

Hoge ernst en goede bedoelingen 

Ondanks de ons zonderling aandoende rechtspraak betreffende deze 
doodslag uit het aanvangsjaar van onze tachtigjarige oorlog tegen 
Spanje, kan men zich niet onttrekken aan de indruk van de hoge ernst 
en de goede bedoelingen daarvan en van het ongetwijfeld hoge niveau 
waarop deze semi-kerkelijke rechtspraak stond. 

3) Hieronder — blijkens de namen — een zoon en zwager van de dader. (Noot van de 
Redactie). 
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