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WOORD VOORAF 

Het zeventlendcweeuwse Amsterdam gold in het Europa van zijn tijd 
als voorbeeldig en vooruItstrevend bij het toepassen van het straf· 
recht. Van hemde en ver kwam men kijken hoe In Amsterdam de 
mlsdadîgers werden behandeld. Wat was het bijzondere? Er waren i 

arbeidshUlzen waarm bepaalde soorten overtreders te werk werden I 
gesteld; de mannen in het rasphuls. de vrouwen In het spmhUls. Daar! 
leverden zij nuttIg werk waar de samenlevmg proHjt van had. maar ~' 
waar ze ook zèlf de vruchten van plukten! door de straf van het ge
dwongen werk kregen ze de kans hun kwade leven te beteren en wee 
nuttige leden van de maatschappij te worden. Het werk gaf hun de 
kans op ecn morele verbetenng. 
Moderne literatuur over de opnchting van de Amsterdamse rasp- en 
spmhulzen venneldt vrijwel altijd de stimulans die Uitging van Coorn-' 
herts verhandeling Boeventucht. gedrukt m 1587, een tekst die ver- I· 

band sIgnaleert tussen armoede en mJsdaad, en die vervolgens de op
rlchtmg van arbeidsgestlchten bepleIt. Maar Wle m onze tijd dit be- ' 
toog wilde lezen. moest altijd op zoek naar een zeldzame zestlende
of zeventlende-eeuwse druk In een bibliotheek. Na 1630 was er geen! 
complete Boeventucflt meer In druk verschenen. 
Een werkgroep van neerlandici, medewerkers en studenten aan het 
InstItuut De Voovs voor Nederlandse taal~ en letterkunde aan de 
RijksumverSltelt te Utrecht. stelde ZIch tot doel Coomherts Boeven- I 

tucht gemakkelijk bereikbaar te maken voor een hedendaags publiek.: 
Ze dacht daarbij met alleen aan neerlandicI-vakgenoten, maar ook I 
aan bijvoorbeeld socwlogen en JUrIsten. Coornherts tekst moest toe
gelicht en geannoteerd worden i met het oog op de met-neerlandicI ' 
onder de lezers werd er bovendien een lopende vertaling In modern 
Nederlands !TI het plan opgenomen. 
Er iS met enthouSIasme gewerkt. De ijver bekoelde met toen bij het 
onderzoek het directe verband tussen de Boeventucht en de opnch- I· 

tmg van de werkhUIzen veel mmder duidelijk bleek te zijn dan aan~ 
vankeHjk werd verondersteld. De tekst bleef zoveel onderz.oeksmoge~, 
lijkheden aanreiken dat het de werkgroep soms zwaar vleI de akUVl" 
telten te beperken, 
In 1980 verscheen het resultaat van de werkzaamheden: een editie 
van de Boeventucht als deel 10 van de instltuutSl'eeks RU;Jgh-bewerp;! 



gen' bego.n op te merken m de katholieke ieer. Zelfstandig denken en 
zelfstandig optreden bleef hem kenmerken. Op zevennenprige leef· 
tijd trouvo/de hij tegen de wil van zijn ouders met een veel ouder en 
bovendien arm melsJe en werd toen, op voorspraak van zijn schoon· 
zuster _.- maîtresse Van Reinoud van Brederocte hofmeester op het 
sjot Batestelll lil Vianen. Daardoor raakte hij thUIS In een milieu waar 
men kriusch stond tegenover de autonteit van de kerk, en waar men 
tevens d.e eigen rechten tegenover de landsheer, toen Karel V t met 
hartstocht verdedigde. Later zou de oudste zoon van het gezin Brede
rode • Hendrik. een van de aanstlchtcrs en steunpilaren van de op
stand worden, De goedVOOD>lene biblîotheek bracht Coornhert m 
kenms met het werk van Luther. Calvijn. Menno Simonsz. en anderen 
die het gezag van Rome met wensten te erkennen. 
Omdat het hofleven hem tOCh met bevalt, trekt Coornhert een paar 
Jaar later naar Haarlem waar hij aanvankelijk als tekenaar en graveur 
m zijn onderhoud voorzIet en vervolgens carrière maakt m de ambte
lijke wereld. In 1564 ""ordt hij secretans van de burgemeesters, een 
functle die hem m staat stelt mvloed uit te oefenen op het uemeen te
lijk beleid. In die tijd komt zijn schrijverschap goed op gan;, onder 
meer door vertalingen van de klassieke auteurs Cicero en Seneca. 
Zijn theologIsche denkbeelden gaan vaste vormen aannemen, Zoals 
hierboven al vermeld, staat hij kl'ltlsch tegenover Rome, maar ander~ 
zijds heeft hij de grootst denkbare bezwaren tegen het leerstuk van 
de predestmatle zoals dat bij de grote reformatoren wordt verdedigd. 
Zijn scherpste pijlen schiet hij daartegen al. Voorstander van religieu
ze tolerantie, probeert hij een eigen standpunt te verdedigen. cen 
moeilijke zaak in een pen ode dat de partijen vijandig tegenover 
elkaar staan en als devIes het 'Wie niet voor mij is. 1S tegen mij ~ voe~ 
ren. 
Zijn werk als stadssecretaris van Haarlem brengt hem m contact met 
prins Willem van Oranje, stadhouder van Holland, De prms ziet een 
medestander m deze strijder voor godsdienstvrijheid die bovendien 
goede contacten met de Brederodes heeft. Maar Coornhert bindt ZIch 
met. Als een waar regent stelt hij z1ch voorzichtig op. probeert de re
delijkheid met UIt het oog te verliezen en alle partijen zoveel mogelijk 
tevreden te stellen. Enerzijds geeft hij door schriftelijke stukken 
steun aan de gerechtva<lrcligde verlangens van het Nederlandse verzet 
tegen Spanje, maar anderzijds tracht hij excessen te voorkomen; aan 
hem )s het bijvoorbeeld mede te danken dat Haarlem geen beelden
:;torm heeft gekend. In 1566 werd in deze stad zelfs een openbaar de
bat over de godsdienst gevoerd ruSSen enkele pnesters enerzijds en 
een paar vertegenwoordigers van de gereformeerden anderzijds. 
Coomhcrt zorgde voor de notulen, 
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Medio 1567 gaat het met de zaak van het verzet slecht. Een aanslag i 

van Brederode op Amsterdam mlslukt, de prms vertrekt naar Dults~ I 
land. Coomhert raakt in pamek, vraagt ontslag ais secretaris en vluc~'t 
het land uit, 'Cum mter arm a. leges sileant', zei hij er later zelf van, j 
'omdat de wetten tijdens het lvapengewe)d zwijgen', Maar zo 'n vluclt 
komt op een schuJdbekentems neer, en al waagt Coornhert het om 
terug te keren naar Haarlem wanneer het ergste gevaar geweken lijkt: 
hij behoort tot de eersten die m september 1567 gevangen genomen) 
worden wanneer Alva het heft in handen heeft genomen. Op 15 sepl 

Fig. 1 Coomhert. Houtsnede m de Wercken van 1630, ! 

I 

I 
tember wordt hij overgebracht naar de Gevangenpoort In Den Haag. 
Beg1ll oktober wordt hij een paar maal verhoord en de vele vragen;die 
hem over zijn rol bij de afgelopen gebeurtemssen gesteld worden, : 
noodzaken hem Ultvoeng zijn verdedigmg, ook met schri ftelijke Sfk. 
ken. voor te bereiden. Zijn gezondheid lS ook met al te best. Op 2 
december schrijft hij tenmmste m een rekest dat hij last heeft van 
'zwellingen van lichame: gequelle Van glchte en andersz. '. ~aal' da~ 
verhmdert hem toch niet een rusteloze schrijfaktîvitclt aan de dag te 

I 
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Jeggen, wanneer hij eenmaal het privilege heeft verworven om pen, 
papIer en inkt te mogen gebruiken. Een van de pennevruchten is de 
Comedie van Lief en Leedt waarin beschreven wordt hoe de mens 
door allerlei kwellingen In verzoeking wordt gebracht, o.a. door de 
gepersonifieerde 'GevanckenJsse;. Deze vertelt de mens hoe de 'her~ 
berg' waar hij ondergebracht zal worden~ eruIt zIet: 

Oaer 15 voor huvsraet (iek wilt u met verbergen) 
Grote. sware, gheketende hloeken, 
Ellendighe, benaude, verghetende stocken, 
Y~re veeters voor Handen en Voeten. 
Daer veel mesdoenders met schanden In moeten, 
Ooek Gyolen (= kotten) van swarte duvsterheyt vselyck 
En pijnbaneken, deur welcke smerten afgrijselvck 
Meenich weeckhertich Mensche onverd:uldelyck 
Hem selve dotelvcken wroecht onschuldelvck

j 

Ovenmu de bittere felhevt van mennlch rechter 
Te Onmenscelyek misbruvet kaers, koorde of trechter, 

Daer IS men deur veelhevt der mesdaders met eenlvck, 
TgeseIsChap IS troerkh~ cI~ch1vek en weenlyck. 
Daer hoortmen met dan van Leedt, van droerneyt. van sorghen, 
Van ontha.!sen. van branden, van hangen en worgen. 
Ende daer ducht 00;:;1.: donnosele onvermydelyck 
Valsche tuygen en Rechters mt oordeel partvdelVCk. 
Wat dunc u. fijn man, van mijn heerlvke wo~nge? 

De 'Menseh' antwoordt dapper: 

Ghe'langen te Worden ts my geenen schande, 
My slechte Knecht, tgebuert den meesten 'landen Landen. (Coornhert 19!'15. 
206-207.) 

Nu, ai verkeerde Coornhett in een gepnvilegleerde positie, bijvoor
beeld doordat hij over een eenpersoonsverblijf mocht beschikken, de 
kwellingen van het gevangenisbedrijf zoals hij die hierboven beschrijft, 
heeft hij zeker voldoende met eIgen ogen gez1en. Zo ondergedompeld 
m de sfeer van mlsdaad en straf. zet hij zlch aan het werk om een 
betoog over de oorzaken van de snelle toenem1ng van de mIsdaad te 
SChrijven en om daarin ook aan te geven hoe men dat probleem moet 
oplossen: de eerste verste van onze Boeventucht, hier nog Discours 
onder verbeten'nge van den "(,,'erstandigen geheten. Het stuk draagt de 
datum 24 oktober en dateert dus uit dezelfde maand dat Coornhert 
de handen vol had aan zijn eIgen verdedigmg. Was zijn betoog, ge
rIcht tot de magistraat, zonder een spoor van rancune geschreven, 
tegelijk een poging om de overheid tegenover hem gunstlg te stem~ 
men? Het is hoe dan ook merkwaardig dat een politiek gevangene, 
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met inzet van al zîjn krachten erop uit om zijn onschuld te bewijzen, 
de gelegenheid te baat neemt zijn bewaarders middelen aan de hand 
te doen om een betere bestraffing van echte mlSdadigers te bewerk
stelligen. Men hoeft dat niet negatIef uît te leggen: Coornhert za! er~ 
van overtuigd zijn geweest dat hij met al zijn politieke activiteiten he 
beste voor land en komng gewild heeft, en hij heeft zlch zeker met 
als een revolutionalr beschouwd. Daarbij past het dan goed dat men I 
de overheid deelgenoot maakt van overpemzmgen tot nut van. 't alge~! 

meen. Het is ook TIlet voor het eerst dat Coornhert zijn gedachten 
over de relatie tussen weeldezucht. luiheid en mlsdaad laat gaar.. 
Bonger heeft gewezen op de monoloog van Lazarus m de Comedie 
vande rtJckeman {ongeveer 1550), en inderdaad komen daann Ztn

sneden voor die sterk aan de Boeventucht doen denken, zoa)s 

Do'lerheyts slapheyt laet ooe veel droncken snuyten 
Tot hinder van darmen (= de armen) inden zomer gaan kuvten) (= ZUipen) ; 
Als sv mogen wmnen (:;::: verdrenen,l. dat hun swmters mocht voeden. (Coomher' 
1955.62.) 

Het is dan ook met verwonderlijk dat Coornhert. nu van zo nabij ge~ 
confronteerd met de gruwelijke gevolgen van mIsdaad. ertoe IS over~ 
gegaan zijn gedachten over een en ander te ordenen en op papier te 
zetten. 
Tot publikatie van het stuk IS het lange Jaren niet gekom,-~. 
Coornhert WIst uit de gevangems te ontvluchten en vertrok als ballin 
naar Keulen, In de eerste jaren van de tachtigjarIge oorlog had men 
trouwens wel andere dingen aan het hoofd dan de hervormîng van 
het strafrecht. Pas wanneer de toestand in de Noordelijke Nederlan~ 
den tot rust gekomen IS, komt Coornhert offic1eel met zijn deTlkbee 
den voor de dag door de BOet'entucht In gedrukte vorm te doen ver~: 
schTInen. Het werkje is dan aan de gewijZigde sltuatie aangepast; , 
Coornhert kan er b~ivoorbeeld op wijzen dat de sÎtuatle op het gebie~ 
van de cnmmaliteit door de burgeroorlog nog aanzlenlijk verslech- i 

terd is, Bovendien lS er een passage Inge~oegd. ove: tewerkstelling vat 
goedwillende armen ter preventIe van mIsdadIgheId. : 

Tot zover deze introductie. In de volgende hoofdstukken van de in- ' 
leiding zullen Wc uItvoenger mgaan op de maatschappelijke context! 
van het stuk. op de plaats die het inneemt in Coornherts ideeënwe- I 
reld, op de structuur van Boeventucht (met name het verschil tusse 
de tWee versles) en op de gevolgen die het betoog wellicht heeft ge
had. 
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Of\ITSTAAN, GESCHIEDEI\JIS EN 
STRUCTUUR VAN DE 
BOEVENTUCHT 1 

In dit hoofdstuk, dat uit twee deJen zal bestaan. zullen we In het 
eerste deel het ontstaan van de tekst en de geschiedenis eIVan bespre~ 
ken. We zullen dan zien dat de eerste druk van 1587 een uitgebreide 
verSje IS van een concept m handschrift uit 1567. We vergelijken ver
volgens handschrift en eerste druk om te achterhalen om welke rede
nen Coombert verandenngen in zijn tekst heeft aangebracht. 
In de tweede helft van het hoofdstuk beZIen we de structuren van de 
beide verSIes en bespreken we de belangrijkste verschillen daartussen. 
Die structuurverschiHen verklaren waarom twee In wezen zo verschil~ 
lende zaken als geschiedenis en structuur van de tekst hier m één 
hoofdstuk bij elkaar zijn gezet. 
Aan het eind van het hoofdstuk geven we een structuurschema van 
de tekst van de eerste druk. 

Ontstaan en geschiedem"s van de Boeventucht 
Lange tijd heeft men op gezag van Jan ten Brink, een Coornhert
editeur UIt de vonge eeuw, gemeend dat de Boeuentucht geschreven 
moet zijn ln ongeveer] 5i2/1573. toen Coornhert, voor de tweede 
maal m balHngschap, te Xanten verbleef. Die menlng heeft men moe
ten herzIen toen A, Hallema ln 1923 een handsehrift van de Boeven
tucht terugvond in het oud-archief van de gemeente Leiden (Hallema. 
1926). Het lag daar In een map met andere stukken die alle betrek
king hadden op de voorbereiding, de opbouwen de m~werking-stel
ling van een tuchthuis in die stad. Op de map staat: 'TuchthUIs 
1598' (Gemeente~archiefvan Leiden, Archief van de secretane 
1574~1851. mv. nr. 5234). 
Dit handschrift bevat de aantekening; 'Begonnen ende voleyndt 
lOden haege opten voorpoorte opten XXIVen octobns LXVII'. Jan 
van Hout concludeerde daarUIt In de jaren ]590 dat dit het hand
schrift van Coornhert was en dat deze het stuk had geschreven tijdens 
zijn verblijf sinds september 1567 in de Haagse Gevangenpoort. Dat 
laatste was JUIst, het eerste niet. Hallerna heeft Jater aangegeven dat 
het Discours met m Coornherts handschrift 1S geschreven, maar doór 
een coplïst Is vervaardigd (HaBema 1928,653; ook Bonger 1978.55 
noot 116). 
Het handschrift bestaat UIt één bifolium en drîè in elkaar geschoven bi· 
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16 pagina's heeft. De romp van het stuk. 
"i>1".'et"riltge van den verstandigen geheten. is geSchre

hand dan de inleiding ervoor. Die inleiding moet 
want er staan In de marge paragraafaanduidin. 

bnl<ol;nen met de paragrafen m de gedrukte tekst), ter-
"lS'Clllrifl ruet in paragrafen lS mgedeeld. Wel zijn in het i 
èll','alinea's van elkaar gescheiden door regels wIt, waardoor J 

paragrafen hebben. Het heeft twinng Jaar geduurd 
'Op basis van het handschrift een gedrukte tekst verscheen. i 

I 
was Hannen Janszoon Muner te Amsterdam. Het emge ! 

"ergel,lever exemplaar van deze druk bevmdt zich m de eoHec
"t","var de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. m de Universl 4 

teitsbibliotheek te Leiden. 
Voor de druk heeft Coornhert zijn tekst nog herzien, De verschilien 
tussen handschrift en eerste: dlUk kunnen voornamelijk verklaard 
worden u.t dne oorzaken: de tijd die twintIg jaar is voortgegaan. de 
stijl die Coornhert heeft willen verbeteren en de Structuur die c,)orn-; 
hett heeft aangepast om de mhoud duidelijker te doen overkomen. l 
Van de eerste twee oorzaken volgen nu enkele voorbeelden. de ver~ : 
schlllen lfl de structuur komen verderop aan de orde. 'i 

Veroorzaakt door het verschil in tijd zijn de volgende verandenngen·1 
ln het handschrift staat lets over het óprot'fyt dat zyne majesteit ' 
genijeten zoude'; in de eerste druk, par. 27, staat 'profijt datmen 
trecken zoude'. De Spaanse konmg werd immers m 1587 met meer , 
erkend. Ook zijn er Joon- en prijsverschillen: în het handschrift zijn : 
arbeiders ~een halven stuver daechs verterende'~ in de druk. in par. 33 ':1 

15 dat ;eenen stuyver daeghs'; in het stuk voorafgaande aan par. 1 In : 

de druk heeft C~ornhert het over 'het verderflijcke oorlogh' .ln het ; 
handschrîft kon hij al wel spreken van 'des tyts ongelegentheijt', i 

maar van oorlog was nog geen sprake. Pas als na 1585 de trek van de', 
Vlaamse textielarbeiders naar het noorden op gang gekomen 15. : 

spreekt Coornhert over de textielindustne (par. 17). i, 

De volgende voorbeelden illustreren de stijlveranderingen. Het be~in: 
is m de gedrukte tekst veel fraaIer door dneslag en beeldspraak; dIe ; 
ontbreken In het handschrift. Daar staat slechts: 'Staet daeromme r 

eerst te mereken dat het eijnne ane der voorsz. placcaten teghen den: 
Rabbauwen nijet en IS geweest dodinge van veele mensc~e}maer mlni 
deringe vant geboefte,want het gheen minder doecht en JS In " 

doverheijt,lmmers meerder,oock lustIger ende prijselijc~er werk, ; 
dondersaeten voor rnesdaet te behoeden ende onschulihch te hoUde~ 
dan den schuldicren te straffen', ! 
In de druk begl~t par. 1 met: 'Alle straffing schijnt voorneemlijck te:, 
gheschieden Omme te voorhoeden dat goede menschen sîch niet en ! 
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zouden begheven len quaden: dat quade luyden gencseIijck zijnde, 
door anxte voor scande of smertc tot dueghden mochten komen; 
ende dat base ongeneselijcke schelmen met een vruehtbaer ontslch 
Wech genomen, ende de vromen bescherm t zouden mogen werden.' 
Verderop m par. 1 wordt dan het tegengaan Van de mISdaad vergele
ken met het bestrijden van een ZIekte. OOk de slotzIn van de druk IS 
officiëler en formeler dan die van het handschrift. In het handschrift 
staat: 'D.~t zv hijer. mede ghenoeeh aUeen voor een Ruijdt-bewerp 
omme blJ verstandIghen bat naegedacht te worden'; in par. 40 van de 
druk staat: jEn~e achtende hier mede ghenoegh tot een ruyd bewerp 
Om by verstandigen beter na gedacht ende volkomeIijker ghehandeJt 
te werden, hebbe lck hier nu volzcyt .. 
Eveneens een stilistISChe verbetenng is het wegwerken van de tauto
logIe 'nuttig profijt'. In het handschrift staat: 'we1ck proffvt hoe welt 
boven maren nut IS', in dc druk staat In par, 34: 'welck profijt hoe 
weU zeer groot IS'. Ook een verduidelijking als van' en soude nijet 
clcvn wesen' tot ';en zoude niet kleyn maer Over groOt wezen' (par. 
33) IS een stiliStlsche verbetermg. 

In het algemeen IS de gedrukte versie wat duidelijker, fraaier en offi~ 
cîëler dan het handsChrift. misschien om te zorgen dat het de 
magIstraten meer zou aanspreken, 

Na 1587 is de Boeventucht herdrukt In het derde deel van Coornherts 
Wercken, verschenen te Amsterdam In 1630. In deze tweede druk 
zijn de afkortmgen opgelost; de spelling IS van een andere zetter en 
er komen nogal wat zetfouten voor. Verder wijkt hij nJet af van de 
eerste druk. 

Nadien is het werk nJetmeer herdrukt. Hallema gaf nog een transcrip. 
tie van het handschrift, nl. In TNTL I926 (Hallema 1926). De door 
ons verzorgde uitgave IS gebaseerd op de eerste druk van 1587. 

De OPbouw van Boeventucht 
De hierboven beschreven gang van zaken bij de totstandkommg van 
dc Boeventucht maakt Uiteraard dat er complicatIes optreden bij de 
beantwoording van de vraag naar de structuur van het stuk. Van 'het' 
stuk bestaan lmmers tWee versles, die nu JUtst op het punt van de 
structuur ingrijpend verschillen. In de gedrukte tekst (1587) 15 een 
mlas van nIet mmder dan 12 paragrafen toegevoegd aan de hand
schriftelîjke versie. 

Het ligt voor de hand om eerst te bekijken hoe Coornhert zijn eerste 
concept In handschrift heeft opgebouwd, Om daarna te zien waar hij 
structurele wijZIgingen heeft aangebracht en zo mogelijk de vraag te 
beantwoorden waarOm hij dat heeft gcdaan. 
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Het handschrift 
De eerste versie van Boeventucht zoals we die Ult het handschrift 
kennen, IS als we het onderschrift mogen geloven. blijkbaar óaus 
ernem Guss) ontstaan: begonnen en volemd op 24 oktober 1567. We 
moeten dan haast wel aannemen dat Coornhert in gedachten allang 
met dit plan 1S bezlg geweest: het lS anders nauwelijks denkbaar dat 
hij zo snel een zo goed doordacht stuk zou kunnen produceren. Want: 
goed doordacht IS het, al zijn er oneffenheden. ! 

Het eigenlijke Discours begint met een inleiding. De auteur stelt ZIch' 
daarm voor als een 'vyand van ledicheyd' en deze uîtdrukking) die 
wat çliché~achtlg aandoet, zal in verband met het te behandelen 
onderwerp van zwaar gewICht blijken te zijn: in ledigheid zlet de 
auteur een van de belangrijkste oorzaken van cnminaliteît. BescheJ~ 
denheidsfonnules vohoolen de presentatIe van de schrijver: hij is 
ongeleerd en beschikt met over ervaring op bestuurlijk gebied. Toch 
biedt hij zijn plannen maar aan, omdat ze nergens anders te vinden 
zijn. m de hoop dat wijze bestnurders iets met deze gegevens van 'de i 

basis7 zulien kunnen beginnen. In de rest van de inleiding geeft ! 

Coornhert een schets van de toestand van de dag. Er bestaan allerlel 
plakkaten die met strenge lijfstraffen en zdfs met de doodstraf de 
misdaad trachten tegen te gaan. Het is echter evident dat het beoog
de doel allermmst wordt bereikt, mtegendeel, het aantal misdadigers 
neemt hand over hand toe, Er zal dus op andere maatregelen gezon
nen mOeten worden. Hierna begint het eigenl~ike betoog, en wel met 
een onderzoek naar de oorzaken van de sneUe aanwas der rabauwen. 
De schrijver ziet er dne, In de eerste plaats IS daar het 'Iedighe bras~ 
Sen' dat men bij ,de armen kan waarnemen., een leven van ledigheid 
en verkwÎsting dat wel tot mlsdaad moet leiden. In de tweede plaats 
SIgnaleert Coornhen: de jhope van onghestraftheyd' bij de misdadigers:: 
om allerlei redenen achten ze de kans om gevangen en berecht te \ 
worden tamelijk klein. In de derde plaats wijst hij erop dat de hoever! 
maar een 'clevn ontslch voor eenen quaden voormiddaghe; aan de 
dag leggen, w~armee hij bedoelt dat de mIsdadigers de snelle dood· 
straf met als erg afSChrikwekkend beschouwen. Het loont de moeite 
deze dne oorzaken goed te onthouden~ want deze punten blijven in 
de Boeventucht steeds een rol spelen. 
~ a het noemen van de dne oorzaken geeft Coornhert er vervolgens 
een 'l.:erkkmng voor. Het 'ledighe brassen' ontsraat doordat de over
heid niet voldoende toeZIcht houdt op de levenswijze van de armen. : 
De 'hope van onghestraftheyd' ontstaat doordat enerzijds de boeren: 
bang zijn om hun belagers aan te geven, UIt angst voor vergelding, en 
doordat anderzijds de ambtenaren van juStltle hun pliCht verzal'en 
voornamelijk UIt financiële motieven. Oe verklarmg die Coornhert 



geeft voor het 'ckyn ontslcht is m onze ogen heel schrijnend: het ge~ 
boef te overweegt dat een snelle tenultvoer1eggmg van de doodstraf 
voor hen eigenlijk barmhartIger is dan een leven vol eHende en armoe
de. 

De volgende stap in het betoog is dat er middelen aangewezen wor~ 
den waardoor men de genoemde oorzaken kan wegnemen. Het be~ 
kende rijtje volgt weer. Om het 'kdighe brassen' te voorkomen moe
ten ambtenaren aangesteld worden die de wijken in de steden afgaan 
om te regIstreren WIe er boven zijn Inkomen leeft, zodat dergelijke 
lieden gestraft kunnen worden. Om de 'hope van onghestraftheyd' weg 
te nemen moet er een zodanige straf verzonnen worden dat de laud. 
man geen wraak hoeft te vrezen en dat de JUStItie die straf graag zal 
UItvoeren. Voor het voorkomen van het 'cleyn ontsich' is het mîddel 
eenvoudig: verZ1fl een straf die nog erger IS dan de dood, 
Nu raakt Coor~hert een beetje In moeilijkheden met zijn drieslag. 
Immers, het m1ddel dat hij noemde om het ledig brassen te voorko
men, nameliJk registratie, houdt tegel~îk een tamelijk concreet voor~ 
stel in. Hier zijn twee onderdelen lilt het betoog samengevallen: het 
probleem van de gevaarlijke ledîgheid meent Coornhert nu eIgenlijk 
wel opgelost te hebben. Vandaar dat hij, nu hij tot de kern van zîjn 
betoog gekomen IS, namelijk het doen van voorstellen om het door 
hem geSIgnaleerde probleem van de groel van de misdaad op te los
sen) het 'ledighe brassen' verder buiten beschouwing laat. HU gaat 
slechts verder met voorstellen die te maken hebben zowel met de 
'hope van onghestraftheyd' als met het \c1eyn ontslch l • Dat hij deze 
tW,ee oorzaken nu samen neemt~ IS begrijpeliJk. De oplossing voor 
beId.e problemen wordt gezocht in een goed uitvoerbare en adequate 
straf. Het gevolg IS wel dat de nadruk van het hele Dtscours sterk ligt 
op ve:-betermg van het strafstelsel en niet op de voorkoming van Crl

mmalIteIt, De gezochte straf blijkt dwangarbeid te zijn. De suggestle 
wordt .~oor C?Ornhert op Vler punten uitgewerkt. In de eerste plaats 
stelt hl] veerdIensten VOOr met galeien waarop allerlei boeven voor 
korter of langer tijd te werk gesteld kunnen worden. Gezlen de ter
mijn van honderd jaar die hij als mogelijkheid noemt, wordt ook aan 
levenslange straf gedacht. Vervolgens kan men het geboefte ook aan 
het werk zetten bij landwmnmg, in mdustnële werkplaatsen, of ten
slotte In arbeidskampen voor allerleI werkzaamheden op het platte
land. Een kleme verfijnmg die Wordt aangebracht, houdt in dat mIS
dadigers die de doodstraf verdienen, in het gezIcht worden gebrand
merkt om ontsnappen te bemoeilijken. Na deze u1teenzettIng van 
voorstellen volgt een beschouwIng over de te verwachten gevolgen 
van een en ander. Eerst komt een elllgszms buiten het betoog vallend 
stuk over het economisch nut dat de plannen zullen opleveren. Daar-

IS 

voor waren ze weliswaar niet bedoeld, maar de magistraat aan wie 
Coornhert zijn voorstellen aanbiedt, zal voor dat economISche a'Spect 
zeker gevoelig zijn, Hierna worden de gevolgen geschetst met het oog 
op de "hope van onghestraftheyd~ en het 'deynontsich$. De landman 
hoeft niet bang VOor wraak te zijn nu zijn belagers een flinke tijd 
opgeborgen blijven; de ambtenaren zullen dergelijke straffen die hun 
geen geld kosten en bovendien voor jonge mIsdadigers mmder detlm
tJef zijn dan vermmking, graag ten uitvoer leggen. En wat het 'cleyn 
ontslch' betreft: de jammerlijke en ellendige dwangarbeid zal veel af
schrikwekkender kracht hebben dan de doodstraf. En Coornhert 
wordt bijna lynsch wanneer hij beschrijft hoe heerlijk Nederland dan 
zal zijn: veilig en vreedzaam. vol sobere en hardwerkende mensen, 
vol gehoorzame kinderen. 
Hetslotpleldooi kan dan ook zeer kort zijn: wat een schitterend re
sultaat dat zo makkelijk verkregen kan worden \vanneer men deze 
voorstellen volgt, 
Samenvattend kan men vaststellen dat Coornhert in deze handschrif
telijke versie meer geïnteresseerd is In een goed strafstelse1~ dan in 
voorkommg van cruninaUtelt. Hij besteedt althans aan dat laatste 
ondenverp veel minder aandacht, en beperkt ZIch tot het noemen 
van regIstratie als een middel om mensen die aan het begm van (~en 
misdadige carrière staan. zo snel mogeliJk aan te pakken. 

Eerste druk 
Wat dit laatste betref tt biedt de gedrukte verSle van het stuk een gro-, 
te verrassing: de preventie heeft een veel belangrijker plaats gek. regen!. 
Men kan dat gemakkeliJk aflezen aan het hierna afgedruk te schema. 
Het blokje van de paqgrafen 14-23 (met de Inleiding daarop) IS ge~ 

heel nieuw. Aan de hand van het genoemde schema kan men de op
bouw van de Boeventucht zoals die gedrukt IS, In één blik overZIen. ' 
Het hiervolgende betoog wil hierbij slechts een korte toelichtmg ge
ven, 
AanvankeliJk loopt de opbouw van de tekst m handschrift en druk 
parallel. Na een mleiding met presentatie van de auteur en beschou
wing van de huidige situatie (par. '0'.3), volgt een uiteenzetting over 
de oorzaken van het een en ander (par. 4), een verklanng daarvoor 
(par. 5-7) en een analyse van de middelen waardoor men aan de ong w 

wenste situatie een emde zou kunnen maken (par. 8-11). I 

N aar men zich zal herinneren was het middel om het gevaarlijke i 

'ledighe brassen' te voorkomen de regIstratie. en achtte Coornhert 1 
dat blijkbaar een goede methode om beginnende boeven meteen aa 
te pakken en dan te straffen, Analyse en aanpak Vleten In het hand
schrift samen en veel meer dan registratle werd daar door Coornherti 



ook met voorgesteld. In de gedrukte tekst treedt echter op deze 
plaats een wijziging van kapItaal belang op. De registratie van (poten· 
tiële) crIminelen krijgt nu een dubbel doel. In de eerste plaats bestaat 
daardoor de mogelijkheid van bestraffing van hen die mderdaad tot 
mIsdaad zijn vervallen. Deze groep mensen behoort dan verder tot 
de categone voor wie de 'hope Van onghestrafthevd' en het (c1eyn 
ontsjch' een rol spelen. MaaT in de tweede plaats, en dat is essentleel. 
heeft Coomhert nu ingezien dat door regIstratIe ook de mogelijkheid 
ontstaat mensen die op het slechte pad dreIgen te komen, daarvan af 
te houden: de gevaren van het 'ledigh brassen' kunnen worden voor· 
komen. In de volgende afdeling voorstellen doet Coornhert daarvoor 
dan ook breedvoeng ideeën aan de hand. Lediggangers van het eIgen 
gebied behoren aan het werk gezet te worden, met bij wijze van 
straf dus, maar bij wijze van preventIe. De auteur bledt een aantal 
praktISche suggestles aan. Iedere stad moet. in overeenstemmmg met 
de ter plaatse beoefende nijverheid, een soort SOCiale werkplaatsen 
mrichten. Deze moeten onder toezicht van notabele burgers en buro 
geressen staan, die erop toezien dat de armen behoorlijk werken en 
daarvoor ook behoorJ~jk betaald worden. Lediggangers van buiten de 
streek, bedelaars dus, dienen bUlten de grenzen gehouden te worden 
(par. 13-24). 
Pas daarna gaat Coornhert dan verder met de ons al uit het hand~ 
schrift bekende voorstellen voor de verbetering van het strafsteJsel, 
waardoor de twee andere door hem genoemde oorzaken van de toe~ 
name van de mIsdadigheid zouden verdwijnen (par. 24~31). 
De mgreep mag een grote verbetermg genoemd worden. In de eerste 
plaats om een structurele reden: de drIeslag is nu ook m het onder~ 
deel voorstellen compleet aanweZIg. Eerst staan daar nu Immers voor
stellen ter voorkoming van het 'Iedighe brassen', daarna volgen die te
gen de 'hope van onghestrafthevd' alsmede het -'c1evn ontslch'. Toch 
lijkt het ons niet dat Coornhert zo 'n structuralist was dat hij alleen 
om déze reden zo 'n grote invoegmg gedaan zou hebben. Het zal hem 
toch vooral om de inhoudelijke verbetermg gegaan zijn, waardoor hij 
een bijdrage kon leveren tot de preventie van criminaliteIt. 
De rest van de gedrukte tekst loopt lil grote lijnen parallel met die 
van het handschrift. Daarbij moet dan wel worden aangetekend dat 
de paragrafen die over de gevolgen van Coornherts voorstellen han
delen, wei met zoveel woorden vermelden dat de 'hope van onghe
straftheyd' en het 'deyn ontslch' zouden verdwijnen, maar met spre
ken over de goede gevolgen van de SOCIale werkplaatsen. Met andere 
woorden: in dit gedeelte is de aanpassmg aan de nieuwe verSIe van de 
tekst met volkomen tot stand gebracht. en daardoor mIssen we hier 
ook de verder zo fram volgehouden dru:slag. 
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DE TOEPASSING VAN HET 
STRAFRECHT IN DE ZESTIENDE 
EEUW 2 

Aan het begm van een bespreking van het zestiende-eeuwse straf
recht moeten eerst enkele instanties de revue passeren die m de ~e
d(:rlanden te maken hadden met de toepassmg ervan. Er zijn drIe ni
veaus te onderscheiden: de centrale overheid, de gewestdijke over
heid, en het stadsbestuur. 
Tijdens de heerschappij Van Karel V en fater die van Philips II bestaat 
er een streven om de SOcVere1ne macht te centraliseren. Dit heeft, zo
als we nog zullen zien. ook op de rechtspraak zijn Invloed gehad. Het 
centrale bestuur bestond uit: (al de landsheer (keizer Karel V. na 
1555 kOnIng Philips (1); (b) de landvoogd of landvoogdes, plaatsver
vang(st)er van de landsheer; en (c} een dnetal raden. Deze dienden 
de landvoogd(es} van advies: de raad van state~ de geheIme raad en 
de raad van financiën. De geheIme raad hield onder meer toezîch t op 
de rechtspraak en redigeerde de plakkaten of ordonnantiën dîe uit
gmgen van het centrale gezag. 
Onder het centrale bestuur stond het gewesteHjke bestuur, gevormd 
door (a) stadhouders en (b) hoven. De stadhouders waren eveneens 
p1aatsvervangers van de landsheer. maar dan op reglOnaal niveau. De 
hoven mochten 1n overleg met hun stadhouder plakkaten en ordon
nantiën Ultgeven, Het hof van Holland ontwikkelde ZIch In de Joop 
van de zestiende eeuw meer en meer tot een rechtsprekend college. 
l\1en kon er bijvoorbeeld in hoger beroep gaan. 
De Staten-Generaal bevonden Zich naast het centrale bestuur ais ver· 
tegenwoordigend college, Zo stonden de gewestelijke Staten naast 
het gewestelijk bestuur. In de Staten van Holland zaten, naast een 
aantal edeJen. ook vertegenwoordigers van de zes grote steden van 
het gewest: Dordrecht, Delft. Gouda, Leiden. Amsterdam en Haar
lem. Na de afzwermg van Philips n in 1581 gaan de Staten van Hol
land ZIch steeds duidelijker manifesteren als de belangrijkste autori
telt op algemeen bestuurlijk terrein. Ze z.ijn al snel de machtIgste 
onder de gewestelijke Staten m het noorden. 
De Hollandse stadsbesturen waren (vóór en tijdens de Republiek) glo
baal als volgt mgericht. Aan het hoofd stond de magIstraat. een colle
ge van schepenen onder voorzittersChap van de schout. Daarnaast 
trof men er een aantal burgemeesters en een raad of vroedschap aan. 
De rechtspraak was het terrem van schout en schepenen. De schout 
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(lett.: 'hij die iemand om zijn schuld aanspreekt', WNT 1,4, 945) 
werd ook we:] offiCIer genoemd ('ambtsdrager'; De )rionte Verloren 
1972,9; Wagenaar 1788. 279). Hij werd aangesteld door de stadhou
der of de Staten, later ook wel door de burgemeesters. Tot ZIJn taak 
behoorde het toezjcht op openbare rust en orde (vgl. de huidige com
Hussarissen van politie). Ook moest hij zorg dragen voor de UItvoe
ring van vonmssen {vgl. de taak van de offiCIer van Justitie thans}. De 
schepenen (lett.: 'oordeelveHers', WNT 14. 445)t verenigd tot de zo
genaamde schepenbank, moesten de vonnISSen vaststellen. Dat gebeur
de buiten tegenwoordigheid van de schout; alhoewel deze UItemde~ 
lijk de vonmssen bekend moest maken. 
De procesgang bleek m de praktijk welmg effectief te zijn. De ce~t~a~ 
Je overheid zon op maatregelen om die sltuat1e te verbeteren. In JulI 
1570 vaardigt Philip;; II een aantal ordonnantiën uit die bekend zi.~~ 
geworden als de Cnmmele Ordonnantiën· (Van de Vrugt. 1978). Uit 
deze verordenmgen blijkt dat men iedere misdaad beschouwt als een 
vergrijp tegen de staat. Een verdachte moet dan ook door de staat 
worden vervolgd. Een staatsambtenaar (in de steden de schout) 
neemt het onderzoek ler hand zodra de verdenking van een mjsdaad 
JS gerezen. Hij verzamelt het nodige bewijsmatenaal; daa:naast ver
langt men ook steeds een bekenteniS van de verdachte. voor het ont~ 
lokken van de bekentems wordt met zelden de pijnbank toegepast. 
Voor landlopers gelden speciale maatstaven. Dit volk mag men om 
'haar boosheyt' te ontdekken op de pijnbank leggen 'schoon er geen 
andere redenen syn als dat sy gesont lijfs achter lande hebben geioo
pen, ende haar o~er andere begane misdaden scherpelijk te e~.amllle
ren' (Diederiks 1976,104). Voor alle gepijnigden geldt dat zu hun , 
bekentems ~buiten pijn en banden van ijzer' moeten herhalen. Di! ver-: 
dachte mag tijdens de tortuur niet al te erg worden vermmkt (Van ' 

Heijnsbergen 1925.84). 
Tijdens het gerechtelijk onderzoek blijft de verdachte opgesloten. 
Zo 'n voorarrest kan tot drie Jaar duren. De kosten van drank en voed 
sel moet de verdachte ondertussen zelf betalen (Koning 1828,32: , 

Halle ma 1928, 519). • 
Als strafwas opsluitmg ovengens niet gebruikelijk. De volgende cate~! 
goneën straffen kunnen in de zestiende eeuw bij vonms worden opget 
legd. eventueel in combinatIe. Verreweg de meeste van deze str~ffen ' 
zijn voor ons, twmtigste-eeuwers, onvoorstelbaar wreed. Daarbij moe 
ten we wel voor ogen houden dat vroeger de lichamelijke pijn me:: 
zoals thans. met pijnstillers onderdrukt Kon worden. In het dagelijks 
leven moest men ontstekingen. pijnlijke zweren of tumoren verdragen, 
zonder aspirine. Daar leerde men mee leven. Wilde men nu een ~HS~ 
dadîger ècht pijnlijk straffen. dan moest de pijn van de bestraffmg 



nog heel wat heviger zijn dan de 'normale' pijn. Men kent in de zes
tIende eeuw doodstraffen, lijfstraffen, verbannmg, geJdstraffen en 
tewerkstelling. 

Doodstraffen 
De doodstraf kan op verschillende manieren ten uitvoer worden ge
bracht, De gekozen vorm van terechtstelling hangt samen met de 
mate van 'eervolheid' van de straf en de aard van het vergrijp. In het 
algemeen kan men zeggen dat de socIale positie van de veroordeelde 
de mate van eervolheld van de straf mede bepaalt. De executie vmdt 
plaats In het openbaar op een centraal gelegen plek. Na de volvoering 
van het vonnis worden de stoffelijke resten bUlten de stadsmuren 
gebracht en daar tentoongesteld Uelgersma 1978, passun). Als cr 
tenslotte door het Inwerken van Weer en wÎnd en de gulZigheid van 
kraaIen en ratten nog slechts botten resten 1S de strafvoltrekking ten 
emde. De meest eervolle doodstraf is de onthoofding. Verder kent 
men ophanging {voor dieven en mbrekers}. wurgmg, verbranding 
(ketters en heksen), verdnnking (bijvoorbeeld voor schuldigen aan ze~ 
denmIsdrijven), radbraking en het levend begraven. De gruwelijke 
straf van het radbraken behoeft nog emge toelichtmg. De veroordeelw 
de werd op een paar houten balken (in de vorm van een liggend 
mens met gespreide armen en benen) vastgebonden. De beul had tot 
taak hem met een koevoet of zware ijzeren staaf helemaal of gedeel
telijk kapot te slaan. Deze straf kende verschillende gradaties. De 
zwaarste vonn was die 'zonder slag op het hart', zonder genadeslag. 
De beu] begon vanaf de handen en de voeten geleidelijk aan het 
gehele lichaam te verbrijzelen, Bij 'Hchtere' varianten VleI de genade~ 
slag wat eerder. Ter dood veroordeelden raakten ai hun beZIt kwijt. 
Hun goederen kwamen aan de staat; de achtergebleven familieleden 
vefVlelen tot armoede. 

Lijfstraffen 
De zestIende eeuw kent twee categoneën lijfstraffen: vermmkende 
en vernederende. Bij beide verliest de veroordeelde met het leven, 
maar de eer. Als vennmkende straffen gelden het afhouwen van lede
maten, het uitrukken of het doorboren van de tong, het splijten van 
de neus, het uitsteken van ogen en het afsnijden van oren. Het brand
merken of brandtekenen js een straf voor bedelaars, dieven en biga
misten. Iemand die een brandmerk m zijn gezkht droeg zag er bHjk
baar zo afschrikwekkend lilt dat zwangere vrouwen er voortijdig van 
konden bevallen, zoals een zestlende-eeuws rechtsgeleerde opmerkt 
(Ten Cate 197;,87). Tot ça. 1546 brandmerkt men op de wangen, 
later op rug of schouders. Op grond van welke bijzondere voorschrif· 
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ten men deze vetplaatsmg doorvoerde, is met goed vast te stellen 

(Ten Cate 1975, 86). 
Als vernederende lijfstraffen zijn te beschouwen het ges~len, het r 
kaalscheren en het tentoonstellen op het schavot. Ook h~t men ve -
oordeelden wel rondlopen met een steen om de hals, of lD een hou
ten ton. Men dwong hen soms tot een strafbedevaart, of men sloeg 
hen, bij wijze van symbolische doodstraf, met een zwaard over het 

hoofd. 

Verbanning [ D be ttir.gen 
De verbanning IS In de z.estiende eeuw een zware stra. e f Z\ 
van de verbannene worden verbeurd verklaard; men moet amlle ~n 
vnenden verlaten. Dan begmt het zwerven van de ene stad naar de 
andere. onder de voortdurende dreigmg opgepakt te w(~rden wegens 
landloperij. Geseling, brandmerking en meuwe verbanmr~g k.~nnen 
dan het gevolg zijn. Galg en rad zijn het emdpunt van zo n hJdens~ 
weg. 

Geldstraffen ff 
Geldstraffen worden meestal in combinatIe met andere stra en opge-

legd. 

Tewerkstelling , N 1 
Door toedoen van de Spanjaarden raakt de galelst.~af Hl de 1 eder.an
den bekend. Ook stelt men mIsdadigers te werk blJ openbare proJec
ten en in tucht- en spmhuizen. Hierop zullen we nog terugkomen. 



ARMOEDE EN MISDAAD 3 

Pas In de tweede helft van onze eeuw komt . 
op gang naar bey Ik' . het hlstonsch onderzoek 
~ 0 lllgsgroepen dIe In het verl ct 
bestaansmlmmum leefden Ween op de rand van het 

.. , , . e weten nu dat het aantal 
VIjftIende en zestiende eeuw ge Id' " armen In de 
toename vmdt zijn oorzaak we 19 IS toegenomen. Waardoor? Die 
ca. 1460 en 1560' In een versnelde bevolkingsgroeI lUssen 

en In de opkomst van het ct 
1isme. HonderdduIzenden tT kk me eme handelskaplta_ 

o en van het platteland naar de stad in 

Fig, 2 en 3 Brassende en hebzuchtt eb d 
nc.x :n verschillende drukk cg e claars. Gravures van}. Wie-

en van oornherts Recht gh b k 
mlsbruyck Van tvdlkke have. e ruyc ende 
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de hoop daar lets meer te verdienen dan In hun dorpen van her
komst. Door de bevolkingsgroeI was het op het platteland steeds 
moeilijker geworden om Iedereen te voeden. In de stad vervielen de 
ImmIgranten even\'lel bij een geringe daling van de conjunctuur al 
gauw tOt pauperisme. In de ogen van wie hoger op de socla1e ladder 
stond vormden ze een bedrelgmg voor de algemene welvaart en rust, 

De arme als potentiële mud.adiger 
In de gedachtengang van de middeleeuwer, die alles op aarde inter~ 
preteerde als een boodSChap of teken van God, hield het arm-zijn een 
morele veroordeling In. Als arme werd je door God beproefd~ of g/'!
straft voor je zonden. In beide gevallen diende Je je lot in lijdzaam~ 
heid te dragen_ Wanneer het aantal armen groeit en de rondtrekkende 
bedelaars de stedelijke welvaart lijken te bedreigen, probeert men te 
bewijzen dat de armlastlgen Zlchzèlf in zo'n benarde posltie hebbfn 
gebracht. Hun lot is hun eIgen schuld. Hèt bewijs dat vaak wordt aan~ 
gevoerd is het gebrek aan werkwi1ligheid van de arme. zijn 'ledighevt' > 

Zijn de door God beproefden de 'goede' armen, de door God ge~ 



stràften vonnen de groep van ·kwade' annen, kenbaar aan hun weer. 
zm tegen werk. In de praktijk vleI dit onderscheid overIgens moeilijk 
te maken. \Verkwillig kon een arme ZIch wel tonen, maar op veel 
plaatsen was geen werk genoeg, zodat hij toch moest gaan bedelen. 
De armenzorg was weimg efficiënt geregeld en werkte daardoor be~ 
roepsbedelarij in de hand; en wie eenmaal tussen de bedelaars en 
vagebonden terechtkwam had wemlg kans meer op terugkeer naar 
een geordend leven. Hij was per defirutle onbetrouwbaar geworden. 
Wie zou hem nog werk wil1en geven? 
De overheid sterkte dit wantrouwen door allerleI verordeningen te~ 
gen de bedelaars af te kondigen. Tientallen schrijvers 'bestudeerden' 
hun wonderlijke wereld en publiceerden de bevmdingen in werken 
over het leven, de orgamsatie en de taal der onmaatschappelijken, 
Voorbeelden zijn Sebastian Brants NarrenschlÏf (1494); het anonie~ 
me Liber vagantorum (1509) en de Vlaamse pendant hiervan: Der 
fi'eien, rabauwen oft schateken vocabuf.aer (1563). De veelzeggende 
ondertitel van dit laatste werk luidt: 'ooc de beveysde mameren der 
bedeleeren oft bedelerssen, daer memch mensche deur bedrogen wort, 
wort hier geleert, op dat hem e1ck daer VOor wachten mach ende 1S 
seer nut ende profijtelijck om lesen voor alle menschen', In'dit werk 
worden ruim vUfentv.'1ntig verschillende Soorten bedelaars en bedehi~ 
ressen beschreven en afgebeeld. 
Die afbeeldingen brengen ons bij een andere 'bron-- waaruIt veelal een 
morele veroordeling van de pauper en tegelijk een waarschuwing aan 
de toeschouwer spreekt: de Iconografie. Landlopers, rondzwervende 
gedeserteerde en afgedankte soldaten, 'varende luyden; (reIzende 
kunstemakers en kwakzalvers), prostituées, beroepsbedelaars~ kortom 
de hele grauwe horde Van ~quaetdoenders' wordt op schilderijen en 
op prenten in bijvoorbeeld emblematabundels goed zlchtbaar ge
maakt. Schilders als Piet er Brueghcl en later Adriaan van de Venne 
Wisten allerleI vertegenwoordigers Van de medogenloze anti-maat~ 
sc:happij afschrikwekkend weer te geven. A11e tekenen van uiterlijk 
verval. zoals verwrongen gelaatstrekken en afstotelijke miSmaaktheid, 
vonnden de 'be\vijzen' van een door en door zondige levenswandel. 
Het zîjn vaak, ook voor ons nog (laat staan voor angstige en bijge1o~ 
vlge tijdgenoten van de kunstenaars), macabere afbeeldingen van 
vechtend, moordend en zich volvretend Uitvaagsel; soms ZIe je op de 
achtergrond een galg of een heel galgenveld met tentoongestelde lij~ 
ken, de ondubbelzmnige verwijzing naar het defimtteve eindpunt van 
een bmtenspong leven ... 
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Heroorming van de armenzorg 
In de penode 1520-1550 gaan tenminste vijftig steden mEuropa 
over tot gecoördineerde armenzorg (SOly 1975.591). Aan deze her~ 
vonnrng van de armenzorg jagen steeds drie principes ten grondslag: 
controle, steunverlening en arbeîdsdwang. Alle beschikbare steunfond· 
Sen kwamen terecht bîj het stadsbestuur, dat ze in een centrale kas 
stortte~ <de gemene beun!". Van tijd tot tijd orgamseerde men bedé· 
lingen. Wie daarvoor in aanmerking wilde komen moest 'Zich laten re
gtstreren. Door deze reglstratîe kon het stadsbestuur de armen con
troleren. Het beschikte zo ook over namen van mensen die verplicht 
te werk gesteld konden worden. Recent onderzoek heeft laten ZIen 
dat zo'n hervorming van de armenzorg slechts werd doorgezet als er 
In de betreffende stad sprake was van een mdustriële opleving; met 
andere woorden. als cr geld voor was. Ook denkbedden van humams1 
ten en relîgieuze hervormers hebben bîj de soClaal~politleke besJmt- ! 

vormmg een rol gespeeld. In het algemeen mag men concluderen dat' 
àls er. ook later in de zestiende eeuW. voorstellen tot hervormIng wer 
den gerealiseerd, dat altijd gebeurde în een periode van opgaande 
conjunctuur, Of, met andere woorden. m een periode waarm de; dne~ 
éénheid controle~steunverlenmg~arbeidsdwang samenviel met dt, be~ 
langen van de burgers-kooplieden. ondernemers (Soly 1975,594). In 
Coomherts Boeventucht is deze samenhang eveneens waarnecmnaar. 
De auteur speelt III op de belangen Van de koopman, 'Oorbaar', 
'nut' en 'profijt' zijn in het oog spnngende begnppen In het betoog. ; 
Degenen die over eventuele realisering van de voorstellen moeten be~i 
slissen krijgen argumenten opgediend die tegemoet komen aan hun I 

verlangen hun vermogen door mvestermg te venneerderen. 
In steden als Amsterdam en Leîden breidt men In de zestH::nde eeuw 
de dienstverlening van de in oorsrpong middeleeuwse hulp instanties 
Ult. Langzamerhand komt er enîge hervormIng tot stand, ThUlswo~ , 
nende armen, de zogenaamde arme hmszittenen, stonden er onder ; 
controle van speciale hUlszitteruneesters, aan WIe hun matencel wei· i 
zijn was toevertrouwd. De zogenaamde gasthUIzen verleenden onde~1 
dak aan onvermogende vreemdelingen. Geen enkeie mwoner van Le1r 
den mocht vreemde bedelaars herbergen op straffe van een boete : 
(Ligtenberg 1908,304). Het Leidse Heilige-GeesthulS was een wees-' 
hUlS. Weeskinderen kregen er lessen van een schoolmeester. de Jon~ 
gens leerden er een ambacht of werden Uitbesteed, meISjes moesten 
m de hUIshouding helpen of leerden spmnen. 
Hiervoor IS al even het verband aangeduid dat de tijdgenoten legden I 
tussen gebrek aan werkwilligheid en armoede. De arme~door-elgen" : 
schuld is In deze VlSIe een mISdadiger. De "goede' armen verdienen : 
centrale ondersteunmg. Een aan,a! geschriften over de armenzorg dt9 



we in het volgende hoofdstuk behandelen ncht z1ch vooral op deze 
laatste groep. Coornherts Boeventucht daarentegen behandelt vooral 
de bestrijding van de cnminaliteit die voortkomt uit armoede. Het 
gaat hem eerder om straf· dan om hulpmaatregelen. hoewel hij daar
bij het heil van de mdividue1e gestraften duidelijk voor ogen houdt, 
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DE BOEVENTUCHT EN Et\IIGE 
VERWANTE ZESTIENDE-EEUWSE 
GESCHRIFTEN 4 

Zoals de titel al aangeeft valt În de Boeventucht het accent op cc:n 
efficiënte bestrafj1."ng van mIsdadigers. Daannee staan Cóornherts 
ideeën over arme mensen In verband. Zij zijn de 'luye sluymers' die 
van kwaad tOt erger kunnen vervallen. Maatregelen tegen de aanwas 
van zulke lieden hebben vooral tot doel de ledigheid, die tot zonde 
leidt, UIt te bannen. Het doen verdwijnen van de ledigheid is ook een 
belangrijk motIef in een aantal hierna te behandelen zestIende
eeuwse geschriften. Dat zijn: L Thomas More: UtopIa (1516), 2. J.L. 
Vives: Secours van den aermen (1526); 3. Het Groot Placaat van 
Karel V (1531) waann vele van Vives' voorstellen zijn terug te VUl· 

den; 4. Het Leidse armenzorgrapport (1577). 
~aast het genoemde gemeenschappelijke monef van het uitbannen 
van de ledigheid zijn er nog andere redenen waarom Juist déze ge 
schriften naast de Boeventucht kunnen worden gelegd. Zo is de keu
ze van 1 en 2 mede bepaald door een aantal UItspraken over Comn· 
herts relatle tot Vives en More (Overdiep 1944,21: Bonger 1978. 
305) waann afhankelijkheid wordt verondersteld: de keuze van 3 
doór een Uitspraak van Coornhcrt zelf over plakkaten (in par. 2); 
4 IS mede gekozen op grond van de mogelijkheid dat dit rapport een 
verklaring biedt voor ecn aantal UItbreidingen In de eerste druk van 
de Boevenrucht m vergelijking met het handschrift. 
Hoewel er een overeenkomst bestaat tussen de Boeventucht en ge
noemde Vler teksten - het motIef van de uit te bannen ledigheid 
bekleedt Coornhert toch een umeke positie in zoverre dat hij plen 
voor bestraffing van misdadigers. In de andere teksten staat verzor· 
gmg van armen centraal. 

1 Thomas More: Utop", (1516). Het boek bestaat Ult twee delen. 
ln het eerste schetst More de schrijnende socjale wantoestanden In 

het Europa van zijn tijd. Deel twee beSChrijft de samenlevmg op het 
fantasle-eiland 'Nergensland'. Naar de vonn is het een gesprek met de 
gefingeerde Hythlodaeus. Het IS een mystificatic~ een literaIre tekst en 
geen direct betoog. Daardoor kan More als auteur buiten schot bliJ
ven. Het zou onverantwoord zijn te concluderen dat Coomhert jn
vloed heeft ondergaan van More's denkbeelden over armoede en misw 
daad, Beide auteurs hebben wel vergelijkbare kntlek op de wereld 
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wamn zij leven, maar ze verwerken die op totaal uiteenlopende wijze. 
~1ore voert een pleidooi voor een 'ideale; samenlevmg waarm pnve~ 
eIgendom onbekend IS (niemand hoeft zich dus te vergrijpen aan 
andennans bezn) i waarm werk naar keuze aanwezig IS voor allen die 
kunnen werken (ledigheid bestaat dus met); kortom. Waarm alleen 
het beste mt de mensen wordt gehaald. Coomhert daarentegen doet 
een aantal concrete, praktIsche voorsteIlen Voor werkverschaffing en 
voor een efficiënter strafsysteem. De samenlevIng én de mdividuele 
gestrafte zullen daar Ulteindelijk beter van worden. 

2 J.L. Vives: Secours van den aermen (1533). De Spaanse humanIst 
Juan LUlS Vives. geestverwant van Erasmus eu Thomas More, schrijft 
op verzoek van Lodewijk van Vlaanderen, één van de InvloedriJkste 

Fig. 4 Thomas More. Kopte van een schildert)' van Ho/bem. Natwnat 
Portralt Gallery, Londen. 
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raadslieden van Karel V! een boek over de armenzorg. Het verschijnt 
In 1526~ De subventwne pauperu-m. In 1533 komt er een Nederland w 

se vertaling lilt m Antwerpen. Een tweede Nederlandse versie ver~ 
schijnt în 1566. In het eerste deel levert Vives kritlek op onrechtvaar
dige SOCIale verhoudingen In de N ederlanden j veroorzaakt door beo 
zitsverschillen. Hij pleIt voor afschaffing van pnvé-elgendom. Vervol
gens presenteert hij in het tweede deel een serie concrete voorstellen 
voor de armenzorg In de steden. Hij beschouwt de annen als mede~ 
mensen, en met m de eerste plaats als potentiële mIsdadigers. Van be
straffing rept hij nauwelijks. PreCIeze vergelijking Jevert onvoldoende 
matenaal op om te concluderen dat Coornhert 'op Vh'es gesteund' 
(Overdiep 1944.21) heeft. Het IS zeker denkbaar dat hij op d~hoog. 
te IS geweest van Vives; voorstellen; op zlJn dlenstrelzen kan hIJ de 
steden hebben bezocht waar de armenzorg în Vives' geest functlO
neerde. Heel waarschijnlijk IS dit laatste evenwel met, In de Boeven~ 
tucht merkt Coornhert zelf op (t.a.v. de controle op de armen): 'Zo 
geschict nochtans tzelve JO gheenen Steden daer jck af hebbe kormen 
verhoren' (par. 5). 

3 Het Groot Placaat van Karel V (1531). De artikelen VIl! tot en 
met XXV van het Groot Placaat vatt Keyser Karet, vervattende ver
scheyde saken, de polt'cle deser landen concerneerende. z'n dato 
70ctob. en gepubliceerd den 15 Novem. 1531 (Groot Placaatboek !, 
1729.416-419) handelen over bedclarij en armenzorg. Vlt een ver~ 
gelijking met de Boeventucht valt weimg te concluderen. Er zi~n wal. 
parallellen op het terrem van de regIstratie. maar lil de mtwerkmg' van 
de plannen over werkverschaffing en een ander strafsysteem staat 
Coomhert weer alleen. 

4 Het Leidse armenzorgrapport (1577). In 1575 besloten de Staten 
van Holland dat de armenzorg voorgoed onder de overheid moest ko
men (Ligtenberg 1908.298). Het IS waarschijnlijk dat In dit verband 
het rapport over de hervorming van de armenzorg der stad Leiden în 
de vergadering van de vroedschap op 20 februarî 1577 werd behan~ 
deld. Djt rapport was opgesteld door een commISSIe, bestaande Ult 
een afvaardiging van burgemeesters en schepenen die zelf ook op de 
vergadermg aanwez.Jg waren (Pnnsen 1905. 114, 128). Jan van 
Hout was als secretans bij de vergadering aanweZIg en gaf een monde
linge mleiding bij het rapport (Prinsen 1905, 129). Het ~apport con
stateert onder meer dat er veel aalmoezen worden versptld en dus 
met terecht komen bij de 'rechte ende de ware armen', Als oorza
ken van de verspilling worden genoemd: het WCInIg effectleve bedé
lingsbcleid dat de kloosters voeren; de achteruitgang van de lakenne-
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nng; de toeloop van bedelaars ult allerlei landen naar de als mild be
kend staande Nederlanden en de vrijgevIgheid van de bevolking. Na 
deze opsomming zegt het rapport (geparafraseerd): Zoals het voor 
een arts een vereiste 1S dat hij de oorzaak kent van de ziekte van zijn 
patiënt, om deze goed te kunnen genezen, Z;o IS het eveneens nood~ 
zakelijk voor de ter vergadenng aanwezlgen om de oorzaken te ken~ 
nen van de wantoestanden in deze stad (Pnnsen 1905, 143). Ook 
Coomhert gebruikt de-Le mt de oudheid stammende medische meta~ 
foor m de Boeventucht, namelijk In par. L Vergelijking van het hand
schrift met de eerste druk leert dat deze metafoor jn het handschrift 
nog ontbreekt. 
t.:itemdelijk komt het Leidse rapport tot oplossmgen. De middelen 
voor de armenzorg dienen in een centrale kas te vloeien; ook het toe· 
ZICht op en de registratIe van de armen moeten centraal worden gere· 
geld. Zo is controle op de besteding van de middelen gewaarborgd. 
Bovendien komen er opZIchters in de verschillende buurten. 
Door een efficiënte registratie wordt het nu mogelijk een deel van de 
armen tot arbeid te dwtngen. Hoewel Coornherts voorstel gedetail
leerder IS dan het rapport, wordt de indruk gewekt dat hij op de een 
of andere wijze van het Leidse voorstel heeft afgeweten. Misschien 
was hij wel op de hoogte van de volledige mhoud van het Leidse 
armenzorgrapport; alleen zijn de argumenten hiervoor. althans de 
tekstmterne argumenten, nIet echt doorslaggevend. 
Wel is er een sterk tekstextern gegeven voorhanden, ontkend aan 
Coornherts levensloop. In 15 ï9 had Coornhert in verband met de 
'Leydtsche DisputatIe' nogal veel contact met het Leidse stadsbe
stu~r~ waann zijn vnendJan van Hout secretanswas (Bonger 19ï8, 
83 e.v.). Zelfs eenJaaI eerder al bevond CooTnhert ZIch m Leiden ter 
gelegenheid van een disputatie m het AcademIegebouw (Bonger 
19ï8. 16). Juist in deze jaren was men in Leiden bezig met de realise· 
nng van de voorstellen die m het armenzorgrappon gedaan worden. 
Het IS heel goed mogelijk dat Van Hout en Coornhert daarover ge
sproken hebben; misschien heeft Van Hout Coornhert het rapport 
wel laten lezen. Indien dit waar IS, dan 15 daannee het opvallendste 
verschil tussen het handschrift en de eerste druk van de Boeventucht 
(de toevoegmg van par. 13 tfm 21 In de eerste druk) verklaard. De 
recentste studie over het Leidse rapport en Coornherts Boeventucht 
IS die van P. Brachin (1984). 

Tot bestzut van dt't hoofdstuk 
Welbeschouwd heeft de confrontatiè van de Boeventucht met een 
aantal andere zestiende"eeuwse geschriften weimg opgeleverd. Dat wil 
zeggen: ultspraken over bijvoorbeeld Vives' invloed op Coornhert 
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kunnen niet worden gestaafd. Misschien dat de confrontatie met het 
Leidse armenzorgrapport er nog net gunst1gst UItspringt; daarmee valt 
tenmmste een verklanng te geven voor de opvulling van (het grootste 
deel van) het 'gat' dat het handschrift ten opzichte van de eerste druk 
van Boeventucht vertoont. De belangrijkste reden van het feIt dat de 
resultaten nogal teleurstellend zijn (dat wil zeggen niet aan verwach
tmgen beantwoorden) IS eigenlijk al geformuleerd. Coornhert heeft 
met de Boeventucht een andere bedoeling dan de overige behandelde 
teksten. ~iet de zorg voor de armen heeft zijn primarre aandacht,_ 
maar de doelmatIge bestraffing van de misdadigers, op een zodamge 
wijze, dat zowel de samenleving als de mIsdadigers zelf ervan zullen 

profiteren. 
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COORNHERTS VOORSTELLEI\1IN DE 
PRAKTIJK GEBRACHTI 5 

In het vonge hoofdstuk IS de Boevelltucitt geconfronteerd met een 
aantal geschriften die voor het merendeel de hervormmg van de 
annenzorg betreffen; mIsdaadbestrijding komt m die geschriften niet 
of nauwelijks aan de orde. Hierdoor kàn de mdruk gewekt zijn dat 
Coornhert alleen stond met het ontwerpen van een meer efficiënt 
strafsystecrn. Dat IS niet helemaal terecht; weliswaar mag men de 
Boevet::ucht een UnIek geschrift noemen, toch zUn cr gegevens die 
erop WIjZen dat In de loop van de zestiende eeuw in een aantal 
Westeuropese landen een mentaliteitsverandering optrad bij de dra. 
gers van de rechterlijke macht. Ook zij zagen lil dat de straffen niet 
aan hun doel afschrikken en onschadelijk maken van misdadigers __ 
beantwoordden. Men gmg beseffen dat er maatregelen nodig waren om 
t~ voorkomen dat toevallige overtreders of in principe niet~misda. 
dlge mensen door de tijdsomstandigheden crjmmeel zouden worden 
ln Engeland bracht die mentaliteitsverandcrmg teweeg dat men om~ , 
str,ecks 1550 een werkinnchtmg voor mlsdadigers opnchtte, het 
Bndewell Palace in Londen. Dergelijke 'houses of correctlOn' of 
tucht- en verbetcrmgshUlzen ontstonden vervolgens ook in andere ste
den en nog weer later eveneens op het contment. 
Naast humanisten als Erasmus en Coornhert die ZIch bezig gingen 
houden met strafrechtsideeën UIt de oudheîd, waren er ook andere 
wetenschapsmensen, vooral medîcl, die ZICh gmgen verdiepen m de 
o~rzaken van crmunaliteit en de gevolgen van de opgeJegde straffen. 
Ut! de lectuur van onder meer Plato en Seneca had men geleerd dat 
de straf met alleen een vergeldende funche dicnde te hebben, maar 
ook een corrIgerende: de gestrafte mens kon dóór de straf weer op 
het goede spoor worden gezet,ja zelfs worden genezen van zijn tot 
het kwade neIgende instelling. Vooral de relatIefmeuwe strafrechte~ 
lijke categone .:an 'schadelijke leeglopers' kon, zo was de overweging, 
baat hebben bIJ een gedwongen verblij f in een verbeterIngsgeStlcht. 
~et laatste hoofdstuk van deze inleiding zal in dit verband Coomherts 
ldeeën over het nut van straffen vergelijken met de straftheone van 
Plato en Seneca. Het doel van het hoofdstuk dat thans volgt Î& na te 
g~ wat de rol van de Boeventucht is geweest bij de verandermgen 
dIe zlch m de zestiende-eeuwse Hollandse strafrechtpraktijk voltrok
ken; anders gezegd: zijn de VIer :middelen" die Coornhert propageert 
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(par. 25, 28. 29 en 30) ook In praktijk gebracht? Zo Ja. is dat aan
toonbaar onder invloed van Cóórnherts voorstellen gebeurd, en met 
door andere oorzaken? Het gaat hierom: werkinnchtmgen te Am:;;ter~ 
dam, (1) het tuchthUIS en (2) het spmhUlS; verder om (3) Hollandse 
galeien; en (4) openbare werken. 

Het tuchthUIS , 
Tegen het eind van de jaren '80 van de zestlende eeuw constateert de i 
vroedschap van Amsterdam verscheidene malen dat het aantal jeug. 
dige delinquenten toeneemt. Men wil de jonge arrestanten lllet langer 
onderwerpen aan onterende l~ifstraffen. maar ze, hun jeugd en toeH 

komst 1ll aanmerking nemende, doen opnemen in een gesticht. Het 
voormalige Clarissenklooster aan de Heiligeweg wordt jngerkht als 
tucht- en verbeterhuls, Op 3 februari 1596 worden de eerste gevarl* 
genen binnengevoerd. 
Ook In Leiden werd de oprichtmg van een tuchthuis overwogen. 
Stadssecrerans Jan van Hout reist in 1597 en '98 een aantal maIe~"1 
naar Amsterdam om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van het 
mstltuut aan de HeiHgeweg. Uît Amsterdam krijgt hij kopieën mee 
van de verschJUende voorstellen die destijds met betrekking tot het 
tucht hUlS waren gedaan. Coornherts Boeventucht ]S daar niet bij. WeI 
zegt Van Hout in zijn eIgen dOSSIer over de opnchtmg van het Leidse 
tuchthuis: 'daertoe geen c1eyn behulp geweest en zijn geschriften. di 
by eemge liefhebbers des vaderlants ten zuJcken eynde voor eenige 
jaeren zo in geschrîft als in dlUC waren uytgegeven. Diemen goet ge
dacht heeft van in desen te dienen tot onderrechtmge en hiertoe 
voegen: Discours onder verbeteringe van verstandigen ... de handt 
ende pen melden Dirc Vo1ckertsz. Coornhert. daer ooe mede over 
een stemt de tijt ende plaetse, deurdien de zelve XXIVen Octobris 
LXVII opte voorpoorte In den hage gevangen lag) (Hallema 1926, 3; 
Bonger 1978.55). Naar de wijze waarop Jan van Hout het hand
schrift in handen kreeg, kunnen wij slechts gIssen. De mogelijkheid 
bestaat dat Coornherts vrouw het 'Ruijdt.bewerp' mee naar huîs 
nam, nadat zij Coornhert Dl de gevangems bezocht had (Bonger 
1978.54). Het IS dan voorstelbaar dat vrienden van Coornhert, zoals 
Van Hout en wellicht ook Spiegel, er kennis van namen, Van Hout 
kan het origineel ook gekregen hebben, daar een afschrift van he~be 
laten vervaardigen en dat bewaard hebben. 
In verband met de rol die de Boeventucht bij de oprichtm,g van het , 
Amsterdamse tuchthuîs gespeeld kan hebben, IS het van betekems : 
dat Van Hout het handschrift met vla het Amsterdamse stadsbestuur: 
In handen kreeg. Een voor de hand liggende reden hiervoor iS het fei~ 
dat de Boeventucht In 1587 in druk Was verschenen, zodat Van Hout 



~~ dus gemakkelijk zelf aan had kunnen komen. Meer waarschïnli'k 
lIjkt het dat het Amsterdamse stadsbestuur bOl'; de r ai' ~, 

h ~ e lsermg van het 
tue thUlS geen of heel weinig aandacht geschonken heeft aan de B 
ven tucht en het dus ook filet noodz.akelijk achtte Jan van Hout da::
op te attenderen, Dit IS een logIsche verklaring ~'s J kook • 
hd' d.l,elJtnaarde 

In ou van de geschnften die Van Hout wèl meekreeg en die van d 
~~~~entuc~t. De e~rste zijn vee! mmder algemeen, daa~m worden e 

een met betrekkmg tot het Amsterdamse tuchthUIS praktische en 

Ft~. 5 Hendrik Laurenszoon Spieghet. Gravure van J Mulle 
Rz]ksprentenkabinet Amsterdam. . r. 

~~t In de;ails ultge~erkte voorstellen gedaan. In de Boeventucht valt 
~.enn tuc~thU1S' flIet eens, verder maakt de Instelling van een ste. 

deltjke werkmnchtmg voor miSdadigers deel tUt van een áánta! VOor 
stellen ter bestrijding van de mlsdaad D B -
, db' e oeventucht ÁS maar een 
ruy ewerp om by verstandigen beter na gedacht ende volkome1fw 

ker ghehandelt te werden'. zoals Coornhert zelf zegt In par, 40. :l 
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Eén van die 'verstandigen; was de Amsterdamse dichter Hendnck 
Laurensz. Spieghel, WIens broer j an in het stadsbestuur zat. Hendrick 
Laurensz, was één der beste vrIenden van Coornhert, Het staat vast 
dat zij over strafzaken hebben gecorrespondeerd (Beeker 1928,265), 
Een door Spleghel geschreven 'bedenking' over deze zaken is door h.et 
Amsterdamse stadsbestuur ter harte genomen. Met andere woorden: 
Coornhert kàn, zij het ook indirect en moeilijk aantoonbaar l via deze 
weg toch een zekere mate van mvloed hebben gehad op de opnchtmg 
van het Amsterdamse tuchthuis. Of daarbij de Boeventucht een rol 
heeft gespeeld. valt moeilijk uJt te maken. Recent oriderzoek ove1 de 
strafrechtpieging 10 Amsterdam in de zeventiende eeuw. zoals dat van 
Spieren burg (1978, 174-175), kent aan Coomhert slechtseen zijde, 
lingse invloed toe bij de oprichtmg van het rasphuis. 

Een lujkje in het Amsterdamse tuchthulS ' 
Uit de reIsverslagen vanjan van Hout en de stadsgeschiedenis van 
Wagenaar valt de dagelijkse gang va-n zaken In het Amsterdamse 
tuchthUIS te reconstrueren. De tuchthuisregenten vertelden Van Houtj 
tijdens een rondleiding 'dat de tuchtelingen waren gecomen tusschen ' 
de tsestlch ende tseventich personen. Zommige die daer mne 
gebrocht zyn, door dien zy bevonden "varen zonder anhout (= zon
der "",erk, zonder verdienste) ende als vagabunden te 10open~ 
sommIge die daer mne by sententie van Schepenen voor eemghe Ja· 
ren waren gecondemneert; eenigc? nae die (= nadat ze) alvoren waren, 
openbaerlicken geschandaliseert als gegeesselt ende gebrandmerct; 
zommige die ten versoucke van hare vrunden ende magen daer mge
bracht "varen mits haer dissoluyt ende ongebonden Jeven/ (Hallema 
1927', 79), 
Er waren dus verschillende soorten tuchtelingen. Volgens jan van 
Hout was er Iemand tot twaalf jaar veroordeeld met de clausule dat 
bij goed gedrag verkortmg van de strafpeflode met Vlet jaar toege
kend kon worden. Van Hout vroeg aan zijn begeleiders loff het nyet 
beter en waer, tselve tuchthuys aen twe off dne classen te verdeden 
mlt behoirlic onderschcyt tusschcn geschandaliseerde boeven ende 
der goeder luyder kinderen, die daer opt begeren vande vronden wer.! 
den gebracht'. waarop de regenten antwoordden dat zij de doorge~ 

winterde misdadigers (die een schandteken droegen, b.v. een brand
merk) 'veel tractabekr' (veel gemakkelijker in de omgang) vonden 
dan de op verzoek geplaatste kinderen! (Hallema 1927'.80), 
Het onderscheid tussen cnmineel veroordeelden (de misdadigers) en i 

correctioneel veroordeelden (lastige kinderen) werd pa.<; enige jaren ! 

later gemaakt. Daartoe werd in 1603 een separaat of gehelm tucht· 

""" '"""~, .• ".~~, ... ' "".o" ~ """" """,'" 'f 



F:'g. 6 Poort van het Spinhu:s, Spinhuissteeg. Gemeentelijke Archief 
dzenst. Amsterdam, . 

Deze kinderen werden ook wel 'Wittebroodskinderen; genoemd. 
In de tijd dat Jan van Hout het tuchthuIS bezocht, was het zWaarste 
werk dat door de tuchteHngen verncht werd, het raspen van :bresil~ 
hout', Dit hout werd zo genoemd omdat veel houtsoorten die voor 
de rasper~j gebruikt werden, UIt Zuid-Amerika, met name Brazilië, 
werden aangevoerd. Brazielhout, Pernambukhout en andere harde 
houtsoorten werden gebruikt ais grondstof VOor de verfindustne. In 
mei 1599 kreeg het tuchthUiS het voorrecht om als emge msteIling 
binnen Amsterdam en de vrijheden van de stad zorg te dragen voor 
het raspen van het nodige hardhout. Per dag moest een paar raspers 
ten mmste veertIg pond hout raspen. De tuchtelingen werk ten In vier 
paren in een gemeenschappelijke verblijf- en werkzaal of 'stonden 
paer en paer in haer huyskens;, dat wil zeggen werkten per tweetal 
in een cel. 'Al de huyskens hebben haer in ende uytgang op een 
gemeene plaetse, groOt by Rammge vyff roeden in tviercant.' (± 350 
m'). 
's Winters was er 's avonds Jes voor de jonge gedetineerden. Ook was 
er alle zondagen school: tezen, schrijven en godsdienstoefemngen., 
Werkweigeraars kregen zware ketenen en boelen om. Men was er 
nIet ZUInIg met het toedienen van een pak rammel. De voeding be
stond met alleen mt water en brood (hetgeen Coornhert. ook bij 
zware arbeid, steeds voldoende acht), maar 'haer spys es. behalven 
potspys goet Roggenbroot mit goede hoter ende goede caes. elc hun 
behoirlicke portIe. Sondaicbs ende Donderdaichs hebben zy e1c van 
(hen) wat vleys. ooe tweemael ter weee wat VIS.' Als drank was er 
goedkoop verdund bier. Bezoekers {met zelden welgestelde reIzIgers 
uit het buitenland; men kon er zelfs een rondleiding krijgen} werden 
toegelaten tegen betaling van mmlmaal een stuiver per persoon. Let 
wel, met om de gevangenen te hezoeken, maar om ze te bezichtigen. 
(Hallema 1927',81-84) 
Voor de tewerkstelling van vrouwen werd eveneens een verlaten 
klooster ingericht: het spmhuis. Opgericht in 1597 ontwîkkelde het 
zjch aJ spoedig van werkhuIs tot strafplaats. Daarnaast ging het te
vens functlOneren aJs centrale plaats van waaruit de arbeidsvoorzle~ 
mng werd geregeld van vrouwen die met in het spinhuis verbleven. 
Uit het voorafgaande zal duidelijk geworden zijn dat er eIgenlijk maar: 
weinig te zeggen valt over de rol die Coornherts Boeventucht moge
lijkerwijs bij het tot stand komen van het Amsterdamse tuchthUIS 
(met betrekking tot het spinhuIS is er helemaal mets bekend) ge~ 
speeld heeft. Uit de praktijk van deze werkinnchting herkent men 
een paar dingen die emgs7.ms m de Boeventucht terug te vînden zijn. 
maar daaruit kan men geen conclusIes trekken. Zoals al is opgemerkt 
kàn Coornhert, Vla Spleghel, emge invloed op de op- en inrichtmg 
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Fig. 7 Bwtenaanztcht van. het Amsterdamse tuchthuie- U','t F ZB' ..... , von 
eset1, eschrcJbung der Stad! Amsterdam. 1664. van het tuchthUis gehad hebben. Of daarbij dan JUIst de Boeventuch 

betrokken is geweest, blijft hoe dan ook de vraag. 

Ho llaruise galeien 
Sedert de elfde eeuw bestonden er al galeien meen aantal landen 
rond de Middellandse Zee (Hallema 1951, 134), Uit de Noordelijke en. 
Zuidelijke Nederlanden kunnen, vooral op grond van een aantal piak~ 
katen ult 1554, mlsdadigers worden veroordeeld tOt dienst op de i 

Spaanse galelen: leeglopers, vagebonden, plegers van losbandig gedra~ 
(Hallema 1951, 134~135). De Spaanse galelen waren meestaj oorJogSt 
schepen. De maXImum straf was levensJang. Ju de Boeventucht ' 
duikt de galeIstraf op als één van de middelen om adequaat te straf~ 
fen. 
In par. 25-27 doet Coornhert het voorstel 'ghezonde ledighganghers' 
In te zetten op 'Roeyschepen', Om aan te geven wat hij precies be
doelt, trekt hij vergelijkingen met de 'veeren van Aemsterdamme end 
Dordrecht' (par. 25\ en met 'Galeyen' (par, 25, 26, 27), Met hel . 
voorstel misdadigers tot galeIstraf te veroordelen, sloot Coornhert 
aan bij het gepraktizeerde strafrecht van zijn tijd, Het meuwe van 
zijn voorstel is dat hem Hollandse galeien voor ogen staan, dat zijn 
galeIen die als binnenlandse beurtschepen dienst doen, speCIaal ten 
behoeve van reizende kooplieden, 
Welnu, voor zover dat bekend is, 1S dit voorstel nOOlt Ultgevoerd. Wè 
werd er aan het eind van de zestiende eeuw ecn aantal Hollandse ga
leIen met een andere functie mgencht. Dit waren kleme oorlogssche
pen voor de binnenlandse dienst. Invloed van Coornherts voorstellen, 
lS hier ntet aarmemelijk. ' 

Openbare werken 
Over het reglement voor deze Hollandse galelen van 1598 vermeWt 
Hallema onder meer (1953, 76~77): 'Werd de galei in de Wintertijd 
opgelegd. dan werden de banditen (Stc) twee aan twee geklonken, In 

een soort van gevangenis te Vlaardingen opgesLoten om overdag te 
worden gebruikt 'aan eemge stads- ofte landswerken, tot bewannge 
van dewelke de Gardiaan) Provoost ende een ofte twee knegts den 
last zullen hebben'. Dit was dus ook weer de toepassmg van 
Coomhert's begmsel [ ... )' 
Coornhert pleIt zowel in 1567 al als In 1587 voor het Inzetten van 
mIsdadigers bij openbare werken (par. 28 en 30}. In 1567 was hij 
daar rijkelijk vroeg mee, aangeZien stadsuitbreidingen en înpoldenn~ 
gen pas later in de zestiende en de zeventiende eeuw op gang kwa
men. Vooralsnog lS niet bekend of het juist Coornherts ideeën zijn 
geweest die geleid hebben tot het te werk stellen van delinquenten 
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bij openbare werken. MisschIen dat ook hIerbij voorbeelden uit h t 
bUItenland bepaJend zijn geweest. e DE DENKWERELD VAN COORNHERTS 

BOEVENTUCHT 6 

'Apostei der volmaakbaarheid' noemt Bccker Coornhert In een fun
damenteel artikel UIt 1926 (Beeker 1926.59-8'1). Hiermee is Coorn
hert vooral gekenschetst als de verkondiger Van het perfectisme. de 
ker dat de mens nog hier op aarde de staat van volmaaktheid kan be~ 
reiken. Gedurende zijn hele leven heeft Coornhert deze opvatting 
met vuur verdedigd. De mens, aldus het perfectisme, is met ontvan~ 
gen en geboren in zonde, maar in goedheid. Hij is met voorbestemd 
tot eeuwige zaligheid of verdoemenis; maar hij kan, met Chrlstus' 
genade, door eIgen toedoen volmaakt worden, op aarde nog. 
Daarvoor IS nodig dat hij ZIch oefent In het goede en met zijn vdje 
wil zijn leven voortdurend ten goede stuurt. De vrije wil zal de beste: 
beslissingen nemen als zij ZIch kan baseren op een waar en oprecht 
oordeel. Als het oordeel goed is. zegt Coornhert, dan is de gehele 
mens goed (Coornhert 1942, n. IV. 23). Wanneer is dat het geval? Als 
het oordeel zich laat leiden over de 'overste reden; en de 'ware wetei 
schap'_ 

De 'overste reden' is h. et gedeelte van het menselijk gemoed WaardOOr 
God zîjn liefde aan de mens meedeelt. Coornhert noemt de essentIe 
van de 'overste reden' ook wel: de wet van de natuur. Die wet ge
biedt de mens om m onbaatzuchtige liefde zijn schepper na te volgeIi 
en de medemens te behandelen zoals men zelf graag behandeld zou : 
willen worden. Dit laatste is de zogenaamde ;gouden regel' van de i 

filosofen uit de oudheid. die verband houdt met de gedachte dat al I 
het geschapene een eenheid vormt; een ander goed behandelen bete
kent: iets goeds doen voor het geheel van de scheppIng, waar m,.::n ' 
ook zelf deel van ultmaaltt. i 

Door ervanng kan de mens voorts 'ware wetenschap' verwerven, we-: 
zenIijke kennls van de waarheid. Ze berust met op waan of leugen ; 
(die aan de oorsprong van de zonde liggen), maar IS een onbetWijfelj' 
baar ervaringsfeIt. Uit beschouwing van ZIchzelf krijgt een mens in
ZIcht m eigen kwaadheid en In Gods goedheid. Maar door pralttlZe· 
rmg van het. goede~ namelijk liefde voor God en daadwerkelijke naas 
tenliefde. voelt de mens dat zijn onrust en kwade begeerten afneme 
en dat zijn mnerlîjk genoegen groeit. Door die ervaring wéét hij on- i 

wrikbaar dat hij op weg 15 naar het volkomen welleven. De volledig : 
deugdzame menS begeert UIt liefde mets vOor zichzelf, maar hij laat! 

~5 
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~~g. 8 Btlmenplaats van het tuchthuis. Uit HistorIe van de wonder~ 
hJcke muakelen. die in menichte ghebeurt zijn r ... l in een plaets 
ghenaempt het Tucht-huys I ... J. 1/512. 

anderen zijn goedheid volop gemeten, Daardoor. zo kan hij ervare~ 
en weten. wordt zijn mnerlijk welbevmden volkomen. ' 
Coornherts Zedekunst, dat is wellevenskunste (Coor~1hert 1942) 
brengt deze opvattingen duidelijk onder woorden. Het IS een hand
boek voor de ethica dat geheel op perfectistische grondslag berust. 
Het wil de gebruiker leren handelenderwijs volmaakt te worden. D 
vervolmaking is een geleidelijk proces waarb~i de motieven voor he 
menselijk handelen van lieverlede veranderen. Zal iemand aanvank . 
lijk het goede willen doen uit vrees voor straf, en vervolgens m hoop 
op belomng, later streeft h~i het goede aneen nog na uit liefde tot I 

God. de ware goedheid zelf. Wie eenmaal hegint wordt gaandeweg be
ter en voelt dat ook. Via een sene trappen klimt men op tot het vo' -
komen welleven. Coomhert bespreekt deze stadia diverse kerel1; h 1 

duidelijk bijvoorbeeld in de Ladder Iacobs (W. 111. 1, 165·176). 
Hoe verhouden zlch Coomherts opvattingen over de volmaakbare 
mens tot zijn ideeën over het straffen die hîj in de Boeventucht pr 
senteert? In par, 1 van de Boeventucht onderscheidt hij dne soorte 
mensen: de goeden, de 'kwade luiden' die nog te genezen zijn. en d:e 
<boze, ongeneselijke schelmen'. Coornhert wilde, daarop zij uitdru~
ke1ijk gewezen, met het gehele toenmalige strafrecht hervormen of 
ZIch Uitspreken over de behandeling van m1sdadigers. in het afgt::- ; 
meen. Hij wilde slechts een probleem oplossen dat door de tijci.soml 
standigheden acuut was geworden: de groeI van het aantal 'schadelt· 
ke ledighghanghers', Dezen vormden zijn onderwerp. Zij zullen dei 
'kwade luiden' geweest zijn die nog een kans op verbetermg hadde. 
De Wellevenskunste legt een duidelijk verband tussen ledigheid en , 
zonde. Ledigheid ieidt tot onwetendheid. Wie de deugd met pl'akt1~ 
zeert, kan haar goede ultwerking ook met ervaren (II, v, 50~55). Z~ 
Iemand leeft in innerlijke Onrust. bijvoorbeeld doordat h~i ZIch geheel 
en al ncht op de bevredigmg van zijn begeerten, zonder In te Zlen dçn 
die aardse begeerten ste,eds weer meuwe verlangens oproepen en zilh 
nooit laten stillen, Het 15 de plicht van elk mens om bij het ouder 
worden kenms te veIW'erven omtrent de eigen mnerlîjke dispositIe. 
Wie tot besef komt van de eIgen onvrede zal ZIch realiseren dat het 
Gods bedoeling met IS dat hij steeds weer meuwe begeerten najaagt 
maar wel dat hij tot mnerlijke vrede komt. bijvoorbeeld door niet ' 
méér te verlangen dan een eenvoudig tevreden leven. Dat IS de eers~e 
stap op weg naar een verbetering van de levenshouding. Dan kan d~ 
algehele vermeuwing beginnen. ; 
Wie daarentegen alle aanleidingen om kenms omtrent zichzelf op tI 
doen laat voorbijgaan, verzaakt zijn plicht. Zo iemand wordt een 
'kmd van honderd jaren'; een gr~jsaard met de geestelijke ontwikke 
ling van een kleuter; de bedoeling van' Gods liefde blijft hem verba 
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gen. In de onwetendheid (die hij zelf op zijn geweten heeft) zal hij 
nalaten de deugd te beoefenen, en waar geen deugd is, daar is zonde, 
De zondaar voelt ZIch daar ellendig bij, maar hij weet niet hoe hij die 
onvrede moet oplossen. Als anderen hem nu met dwang (dreIging 
met straf bijvoorbeeld) op het goede spoor zettent dan kan ook hij 
begmnen stelseJmatig kenniS op te doen Omtrent z:lchzelf en Gods 
liefde. Dan groeit ook bij hem het weJbevmden In ecn geleidelijk pro~ 
ces van deugdbeoefemng. (CoornheTt J 942, boek 1 en H, passIm). 
Door gewenmng aan de zonde kan een zondaar van kwaad tot erger 
worden gebracht (lU, îi. 50-53), maar door het cultIveren van deugd 
en kennls kan de zondige mens zijn ware, goede natuur terugvmden 
(.:' xii. 39~44), Concreet voorgesteld: ook de leeglopers moeten moge. 
hjkheden aangereikt krijgen om zich te verbeteren. Grijpen ze die 
kansen met, dan zullen ze steeds verder wegzakken III hun zondigheid 
om tenslotte terecht te komen in de categorIe van zware criminelen, 
voor wie, geen redding meer te verwachten valt. Dan IS de kwade ge
woonte 10 kwade natuur veranderd en sterft die zIel, I.C, de ~overste 
rede'. Zie Boe'Ventucht par. 10; Dan komen landlopers en kruimel. 
diefjes eerst onder de crimmelen terecht en vervoigens aan de galg, 
hoewel ze eigenlijk met onvatbaar waren voor verbetering. Dit bederf 
kan evenwel voorkomen worden. 
O~ verSCheiden,e plaatsen in de Bóeventucht blijkt dat de precaire po,. 
sitle van de ledIggangers Coornhert ter harte gaat. Hij doet zijn voor
stellen mede opdat zij als groep en als enkelingen weer het pad naar 
de deugd zullen zoeken, In het mleidende gedicht venne1d t hij dat de 
boeven ook zélf zullen profiteren van de dwangarbeid. Duidelijker 
bJijkt zijn UItgangspunt m de aanhef van paragraaf 1. Met welk doel 
straft men? Om ervoor te zorgen dat brave lieden zich niet op het 
slechte pad begeven, 'dat quade luyden geneselijck zijnde, door anxte 
voor scande of smerte tOt dueghden mochten komen'. maar voorts 
ook ~m de werkelijk onverbeterlijke schurken uit de samenleVing te 
venvlJderen en zo de nette mensen te beschennen, 
De lediggangers moeten wérken (par. 13 en 14) om ruet meer het 
smoesje te kunnen gebruiken dat ze niets te doen hebben. Ze verdie
nen dan wat en hoeven met meer te bedelen (par. 18). Het IS immers 
beter lets om handen te hebben en daarmee wat te verdienen. dan 
'winneloos ledigh gheghaen twelck met dan quaed leert doen' (par. 
20). Ook In gevangenissen dient een regIme van arbeid te heersen om 
dezelfde redenen (par, 29 en 30). Het voordeel is evident: leeglopen. 
de verderfzaaIers en nutteloze potverteerders \· .... orden nuttIge arbeids
krachten (par. 33). Andere armen die hun lot gadeslaan zullen UIt 
zichzelf het nietsdoen staken. aan de gevolgen ervan ontsnappen, om 
met fatsoenlijk werk de kost te gaan verdienen. Het 1S voordelig voor 
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de samenlevmg, maar ook voor de ex.ieeglopers zelf; ze gaan er beter ;! 

van leven, Hier blijkt het perfectistisch karakter van de voorgestelde 
maatregelen~ isolering ln gevangenissen of kampen om het voortgaan 
met zondigen te verhinderen. en dwangarbeid om ledigheid te weren 
en het proces van gewennmg aan een deugdzaam leven op, gang te 
brengen. Zo komen de lediggangers hopelijk OOIt terecht in de groep 
van de goede mensen. 
Resteert nog de groep van ongeneselijken. aan WIe middejen ter verbe
tering niet besteed zijn, Zij bevinden zich kennelijk nog onder de laag
ste sport van de ladder van de menselijke vervoJmaking: de rabauwen 
unpar. 10 en 11, op weg naar degaig; de doOdschuldigen. aan wIe de 
auteur een brandmerk of ander lichamelijk teken wil meegeven; de i 
vogelvrijen (par. 31 ),de eeUWIge gevangenen, wierpijnJijke bestraffing I 
en wanhopIg verdriet, bitterder dan de dood zelf (par. 37), een af· '; 
schrikwekkend effect op anderen heeft. Coornhert laat hen aan hun ! 

lot over en doet geen moeIte hun nog mogelijkheden tot redding aan' 
te bieden. Hoe IS dat te verklaren? 
Het klinkt paradoxaal. maar toch maakt de hopeloze posltle van de 
ongeneselijken deel UIt van het optimistIsche systeem van het perw 

fectlsme. De mens kán ware kennis. deugd en volmaaktheid bereiken, 
als hij dat maar wil. De weg omhoog is een proces van wil en gewen
ningjmaar de weg omlaag evenzeer. Zo zagen we al dat gedurIge ;)m w 

gang met ondeugd en zonde een mens van kwaad tot erger kan bren
gen. tenslotte zelfs tot de dood van zijn zie1. Die IS defimtIef, dan I 

kun Je niet meer terug. Het spreekt vanzelf dat er dan van genezf~g : 
geen sprake kan zijn. Hoe vreselijk het onS ook in de oren mag klm- ; 
ken, voor Coornhert zijn deze misdadigers in felte geen mensen meer 
(zie bijvoorbeeld Wellevenskunste I, XIV, 41 en IJl, H, 61·651. 
Door Sellin (1944,12·13) IS erop gewezen dat Coornhertsjuridische 
theOrIe verwantschap vertoont met Plato's en Seneca"s opvattmgen. 
Een nadere vergelijking kan dit verduidelijken. De m 1981 versche
nen studie van Mary Margaret ~hckenzle Plato on: puntshment IS VOO· 

de vergelijking met Plato een voortreffelijk instrument, 
In aBc vormen van samenleVIng, aJdus Mackenzie, dient gestraft te 
worden. Om het straffen te rechtvaardigen werden en worden er 
penologlschè (strafrechtelijke) theorieën ?ntworpen, Gee~ enkete 
theoretische rechtvaardigIng van de straf IS ~venwe~ volledIg conSlS- ; 
tent. de bestaande theOrIeën zijn onderling bovendien naar Ultgangs- i 

punten en doelstellingen dikwijls met elkaar in s~rijd~ Mackenz.ie. : 
onderscheidt dTîe soorten: (a) theorieën van retubutte en restItutle, i 
(b) utilitaIre theorieën, (c) humanitaire theorIeën C'vIackenzie 19811 
hfdst, 1, vooral p. 63). 
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a De theoneën van straf' als retributIe en restitutle (vergelding en 
vergoeding) beogen als hoofddoel: rechtvaardigheid. Ze eisen da: de 
door een overtreding veroorzaakte schade wordt vergoed. Een dIef 
dient bijvoorbeeld als straf het gestolene terug te betalen; hier is dan 
sprake van vergoeding of restitutie. Verder bevatten deze theorieën 
dikwijls redenermgen van het soort: "We straffen misdadigers omdat 
ze dat verdienen'. Daarbij gaat het vooral om de vergelding of retn
butle. Rij restitutie vaIt de nadruk op de schade die het slachtoffer 
ondervmdt, bij retributie op de schuld van de overtreder. 
b Utilitaue theorieën over de straf streven ais hoofddoel na: een ZO 
groot mogelijk voordeeJ voor zoveeJ mogelijk mensen. Straf heeft in, 
deze denkwijze een dneledige functie! straf moet potentiële mIsdadI
gers afschrt'ltken. dat wil zeggen hen ervan weerhouden een mIsdaad 
te ple"gen; straf moet potentiële slachtoffers beschermen. ervoor zor~ 
gen dat deze geen reële slachtoffers worden (prot-ectte); straf mo~t 
voorkomen dat reële mlsdadigers hun snode plannen ook werkelIjk 
tcn mtvoer brengen (preventze). 
c Humamtalre theorieën van straf hebben als voornaamste doeJ de 
verbeterIng en het heil van de individuele mIsdadiger, Deze moet 
door middel van scholing en therapIe worden geholpen een mens~ 
waardig bestaan als met-misdadiger te veroveren. Zijn angst voor straf 
mag gebruikt worden ais stimulans ten goede m het opvoedingspro

ces. 

Plato's filosofie van het straffen IS hoofdzakelijk van laatstgenoemde 
soort. Mackenzlc demonstreert dat hij een humamtaIr denker IS die 
ook enkele utilitaire elementen in zijn theorie heeft opgenomen. Het 
IS voor de vergelijking met Coornherts ideeën zwvol Plato's opvat· 
ting hier m hoofdlijncn te schetsen. Uitgangspunt daarbij zijn 
Mackenzles hoofdstukken 9-12. 
In zijn Corg."" (Plata 1979. vanaf hfdst. 474) staat PI.to een straf
recht voor dat het accent legt op het lot van de mdividuele mlsdadî· 
geL Deze is het cIgenlijke slachtoffer. namelijk van zijn eigen crimme
ie mstelling. Hij wordt ongelukkig gemaakt door zijn misdadigheid. 
Straf is cr met om potentïële misdadigers af te schrikken, maar om 
reële mîsdadigers beter te maken en tot deugdzaamheid te brcngen. 
Door gcdunge oefening en groelend inZIcht zal dat kunnen lukken. 
Deugd is in het belang van het mdividu. want deugd betekent geluk ~ 
Immers deugd is gezondheid voor de ziel, welbehagen voor de gehele 
mens. Naast de geneselijke booswlchten onderkent Plato evenwel ook 
een groep met een ongeneselijke dispositie. Hl1.n bestraffing heeft 
vooral een voorbeeldfunctie; zo zal het Iedereen vergaan die". Vrees 
voor zo"n straf moet andere gestraften ertoe brengen sneller voon te 
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gaan op het pad Van de deugd. Ook in de Protagoras (Plato 1976) . 
komt de tegenstelling geneselijk-ongeneselijk voor (hfdst. 323). j' 

Deugd wordt verworven door onderwijs en oefenmg. want deugd be 
rust op kennis. De straf is een soort van onderwij s in de deugd en " 
heeft genezende werking. Ze onderdrukt de kwade neigingen, voedt: 
de mjsdadiger op en prepareert hem met prettige en onprettIge mid
delen voor het goede. De mIsdadige dispositie wordt weggeconditlO~ 
neerd totdat de mIsdadiger genezen is. 
Plato's Republiek (Plato 1978) stemt aangaande de straf overeen met 
de Gorgzas, maar heeft ook aandacht voor het openbaar welzijn. De 
straf van 'ongeneselijken' moet namelijk ook een algemeen~afschrik
wekkende werkinghebben~ het utiHtatre element begint mee te spreke 
Dit geldt nog sterker voor de Wetten (Plato 1967, boek Ven IX", 
P1ato laat daar zien (V, 728) hoe boosdoeners in het gezelschap van 
kwade makkers verscheidene stadia van verslechtering doorlopen. Hij 
overweegt deterrente {afschrikwekkende) maatregeJen lH zijn straf· 
systeem. Eén daarvan is de deportatie van onwUIigcn en de executie 
van ongeneselijken (IX). Angst voor zulke straffen moet mensen 
e.van weerhouden zelf misdadîg te worden. Hier IS sprake van een 
utilitair argument. Voor het ovenge blijft echter de individuele mls~ 
dadiger het centrale object van l)!ato's strafsysteem. Die overtreder 
moet, met allerleI therapieën, beter gemaakt worden. Plato's theorie 
van het straffen is wezenlijk humamtaIr van aard. 
Het zal duidelijk z~În dat veel van de hier genoemde opvattingen ook 
voorkomen m de Boeventucht. We kunnen denken aan de wens van 
beide auteurs dat de verbeterbare mIsdadiger tot de deugd komt; aan 
de VISie op de straf als een therapie 10 het gewenningsproces ten goe
de; aan de noodzaak van kenms en mZlcht bij het beter worden. Ook 
de tegenstelling tussen geneselijken en ongeneselijken komt voor bij 
beide auteurs. Achter de medisehe metafoor ('genezen') moet zowel 
bij P)ato als bîj Coornhert de opvatting schuil gaan dat misdadigheid 
In essentie een soort zîekte IS, die dan ook behandeld dient te wor· 
den. Het humanitaIre element in de Boeventucht stemt, kortom, zeer 
nauw overcen me! Plaro's humanitansme. Maar ook wanneer Plato 
een utîlîtalre toon aanslaat. volgt Coornhert hem, getuige de priu· 
cIpiële uIteenZettmg aan het begm van paragraaf 1 van de Boeven~ 
tucht. Daann wordt, evenals m Plato;s Wetten, gesproken over het 
verwijderen lilt de samenlevmg v~n de ongeneselijken. Dat mOet ge~ 
beuren 'met een vruchtbaer ontsi-ch': als heilzaam afschrikwekkend 
voorbeeld. Evenals bij Plato IS het oogmerk hier utilitaIr. Ovengens is 
ook het humamtatre eJement in paragraaf 1 vertegenwoordigd: één 
der hoofddoelen van de straf is Immers het verbeteren van de "-quade 
luyden' die nog geneselijk zijn. Maar daarnaast nemen we een duide~ 
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lijke utilitaIre teneur waar. Straf moet verhinderen dat goede mensen 
op het slechte pad terecht komen (afschrikking); nette mensen moe. 
ten beschermd worden (protectIe); vorsten moeten, als artsen {!l, 
hun onderdanen met zoete 'preservatlven' vrijwaren voor de ziektes 
{!} van stelen, afpersen of móorden (afschrikking en preventle), liever 
dan met de bittere recepten van wrede bloedige lijfstraffen. En dit 
laatste is dan weer een humanjtanc ovenvegmg. 

Fig, 9 Seneca, naar een gravure wt de zeventümde eeu.w, 

Anders dan Plato spreekt Coornhert wèl een enkele keer duidelijk 
van restitutIe (vergoeding) door de gestrafte aan de samenleving. Dat 
IS met name het geval in de par. 32 en 33 waar hij het nut behandelt 
dat de gestrafte rabauwen opleveren. Zij zijn er 'geld waardigh'. na. 
melijk vijf à zes stuIvers per dag, terwijl hun dagelijks onderhoud 
maar één stujver kost. Een batlg saldo van VIer à vijf stuivers per ra. 
bauw per dag dus. In dit verband moet ook de tekst van Exodus 22 
op de titelpagina worden vermeld. waarm gestlpuleerd wordt dat die~ 
ven het gestolene tweevoudIg of vIervoudig dienen te vergoeden, of. 
als ze dat met kunnen. ZIch ais slaaf moeten laten verkopen. Vond 
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Coornhert dit restitutie~argument zo belangrijk dat hij het op de 
voorkant van zijn boekje liet afdrukken? Of moeten we hier mis
schien denken aan een persoonlijk initiatief van de drukker en vorm
gever van het boek. Harmen Janszoon Muller? 
~1et Se nee a's ideeën over het straffen, verwoord in de essays De tra 
(O'lJer de toom) en De clementt'a (Over het mededogen) (Seneca 
1958), vertoont de Boeventucht vele overeenkomsten. Uit De tra 
spreekt, net als bij Plato en Coornhert, een humanitaIre opvattmg v 
het strafrecht. Straf Îs weliswaar pijnlijk voor een gestrafte, maar In , 

de vonn van pijn aan geest en lichaam wordt een geneesmiddel toeget 
diend (I, VI, I). 'Geen behandeling kan hard lijken waarvan het eff~c~ 
heilzaam IS.' (1, VI, 3). Alleen bij het bespreken van de doodstraf kImt 
ken utilitaire tonen: de doodstraf dient als waarschuwend voorbeeld~ 
en verstevigt de staat door de bOOSWIChten te verwijderen (I f vi) 4: en: 
I, xix, 7). Er is echter zelfs aan de doodstraf een humanitair aspect 
te herkennen: voor de individuele ontaarde bOOSWIchten die zich niet 
wensen te laten corngeren, de zogenaamde ongeneselijken. IS de dO~ 
een heiJzame verlossing uit een aUeszins ellendig leven (1, xv, 1-3). ; 
Overheersend in De ira IS de bezorgdheid over het mnerlijk van elk : 
afzonderlijk mens. Iedereen kan kWaad doen; daarom is het goed verr 
gevmgsgezind te zijn jegens mensen die overtredingen begaan. Een I 

ander te genezen IS beter dan zich te wreken. Het begaan hebben van 
een overtreding of mIsdaad is zelf al de grootste straf voor de boos~ 
doener. Niemand wordt zwaarder gestraft dan degene die gekweld 
wordt door wroeging (Hl, XXIV· xxvii). Het zal niet verbazen dat lnaa~
regelen van vergelding door Seneca uitdrukkelijk worden ontraden ' 
(II, xxxvii). 
In De clement:a. opgedragen aan Nero, ziet men dezelfde teneur, De~ 
vorst. die gerechtigd is te straffen~ moet zlch mild en vergevmgsge~ , 
zmd opstellen en daarbij altijd het algemeen belang voor ogen hou
den. Hij dient geneselijke en ongeneselijke misdadigers te kunnen 
onderscheiden, teneinde de geneselijken te verbeteren en de onge
neselijken aan te pakken met extreme maatregelen. De straf, zo vat 
Seneca samen, kent dne doelemden: (I) de gestrafte zelf moreel te 
verbeteren; (2) door hem te straffen ook anderen beter te maken; 
(3) door de or~verbeterlijke slechtaard te verwijderen de anderen m 
~eÜigheid te laten leven (I, xxii. 1). 
Ook hier overweegt dus een humamtalre VISIe, met een utilitair aspe t 
in de derde doelstelling, namelijk de beschermmg van de bevolking 
tegen kwaadaardige individuen. CoonJhert zal. lezend in Seneca, het 
beslist eens geweest zijn met diens condUSle na de omschrijvmg van 
de doelstellingen van het straffen: lichte vormen van straf zullen de 
schuldigen eerder kunnen corrigeren en hervormen dan zware; im· 
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mers, WIe nog wat te verliezen heeft zal oplettender gaan leven. Nie
mand is echter nog ZUInIg op een verwoeste reputatie ... 
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TEKST EN VERTALING 

Boeven-tucht 
ofte 
Middelen tot mindermg der 
schadelyke lerughghanghers. 

Exod: 22. 

Zo Iemand steeJt en datmen het zelfde bv 
hem VInt hv betale dat twevout. lsset 
niet in wezen hv vergheJdet vielVout: 
heeft hijs gheen macht. men veroorde:le 
hem tot een slaaf vercocht te werden &c. 

t'Amstcrdam 
By Harmen muller. Figuersnvder. 
inden gulden Passer. 1587. 

5 



Elders kooptmen duur om gheld onschuldighe slaven 
Hier ismen ver1eghen met boeven tot straf veroordelt 
Al verschonckmen tghenot van haar roeyen of graven 
Noeh waren zy zelf en eland hier duer ghevoordelt 

5 Dus hoe wel ghy vrije landen gheen mensch-eyghendom sijt 
Hengt uyt nood datmen boeven doe wercken tot haar eyghen 

Aen mijnen Heeren den Edelen ende 
ghezanten der Steden m Holland des~ 
selvens Staten representerende. 

profijt. 

10 VERTOONT met «rbieding zeker liefhebber des ghemeyneo 
nuts, dat hy bemerekende den groten overlast te beduchten 
staende zoo opten weghen als mden velden vant ledigh 
gheboefte, nu eemghe Jaren by na heel ongestraft geweest. door 
de zware stormen des oorlochs als hinderlyke beietselen voor 

15 den uytwledinghe van zu!c wiIligh ende mild aenwassend 
oncruyd, ende daer door (ooe mede door dien dese krijgh vee! 
naerstige broodwinners In verderfIycke ledigh ghangers heeft 
verdorven) in groter menicnvuldicheYd vermeerdert zijnde, 
met vlytigher aendaeht ghespoort heeft ghehad na eenighe 

20 bequame middelen, om metten mInsten quetse ende meeste 
nut Van desen lande. ZUlck geboefte spoedelijek ende zekerlijck 
te doen vennindcren tot een veylighe ruste van den Landtsaten 
ende tot een merckelykcn oorbaer van desen Lande voorseyt. 
Ende gelet hebbende (na zijn slecht begrijp) opten, A, eynde 

25 alder straffingen, opten, ij, onvruchtbaren remedien tot noch 
toe ghebruyct. ende mitsdien verstaende die nootsakelicheYd 
van sukken. iij, onnutte in een nutte remedie te veranderen. 

2 urnen 'tierleglum: Zlt men In z'n maag 
9 Staten: zie mle~dlng p. 22 

10 Ve-rtoont: Legt voor 

10 liefhebber des ghemeynen nuts: voorvechter van het algemeen welzijn 
15 'Willigh. ende 'fmld aenw4SSi'nd: welig tierend 
16 doordie7l: doordat 

17 tri r ... ] veraorvltn: tot l".j verpest 

23 voorseyt: bovengenoemd, nl, m de titel; lIet betreft hier Holland 
2'4 na zijn slech.t begrIjp: overeenkomstig zijn beperkte begripsvermogen 
24 opten [h'] eynde: op het [ ... ] doeleinde 
26 mItsdien: dientengevolge 
21 i!>4n Juichen: erVan 
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Elders koopt men voor veel geld onsch:udige slaven; .. 
Hier weet men geen raad met boeven dIe tot een straf ZIJè1 
veroordeeld. 
Al gaf men het geldelijk voordeel van hun roeIen of grond~ 
werk weg. 
Dan nog waren zij zelf en het gewest erbij gebaat. , . . 
Vrije landen. staat op grond hiervan. omdat het nodIg 1S, toe, 
Hoewel gij geen slavernij duldt. dat men boeven m hun eIgen 
belang laat werken. 

Aan de heren Edelen en aan de gezanten 
van de steden van Holland 
die samen de Staten van Holland VOrmen 

legt Iemand WIe het algemeen belan~ ter harte gaat met eerbied 
oor dat hij ZIch het hoofd heeft gebroken over maatregelen, 

;oen' hij oog kreeg voor de grote overlast, die zowel op de wege 
als .in het veld te vrezen is van het leeglopend g?boefte. dat nu 
al enkele Jaten bijna in het geheel met gestraft tS, doo:dat de 
zware stormen van de oorlog het Meden van z~,lk we!:g tIerend 
en overVloedig opschietend Onkruid op hinderhJke wIJZe belet~ 
ten en dat daardoor nu (ook al doordat de oorlog vele hard
werkende kostverdieners in kwalijke leeglopers heeft doen ont
aarden) tot een grote massa is vermeerderd. Hij heeft met gro
te oplettendheid en concentratie naspeunng gedaan naar aHe 
mogelijke middelen om met de minste pij n en moeite en het 
meeste voordeel voor dit gewest~ dat geboefte sne.l en doeltr~f~ ! 

fend te vermmderen, ter beveiliging en geruststellmg van de m~ : 
woners en tot aanzienlijk voordeel voor dit bovengenoemde I 
gewest. Hij heeft (als eenvoudige leek) daarbij gelet. op het doel' 
van elke vorm van straf (Par. I), de onvruchtbaarheid van de i 

tot nu toe gebruikte middelen (Par.lI) en de d~Ult voort- , 
vloeiende noodzaak deze nutteloze In nuttIge mIddelen te ver
anderen (Par. lIl). Hij heeft bovendien gelet op de oorzaken 
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00(; mede gelet hebbende opten oonaken vanden. Hij, aenwas 
der Rabbauwen, namentlyck. v, onachtsaemheyd opten huys~ 
houdingen der armen, der zelver, VI, hope van onghesuafthevd 
mitsghactet's, vijf klevn ontsich voor eenen quaden voormid~
dagh. heeft willen alle zulx. 500 hy conate mochte stellen bv 
gheschrifte met bv voeginge van nut"schijnende remedien d~er 
teghen, als eerst middelen om te comen tot gewisse, ix, kennis
se Van alle stercke arme ledichgangers Doe om aBc den zelven 
inhevmsche w~sendeJ xiij, nutbaerwerck te besorgen, ende 
den uutheyrnschen. xxij. uyt te houden. van geJyken mede 
eeruge gerede ende oorbaerlYke straffingen der ledigen ende 
quaedtdoende Rabbauwen, te weten xxv, roeyen op Galeyen 
op ten veeren hier te lande, onnutie xxvüj. duvnen mden scha~ 
de ly ken meren of onnutte veenen te voeren; in besloten 
plaetsen op Water ende broodt nutte XX1X. hantwercken te 
leren ende plegen: ofte aen, xxx. gemeenlants wercken met 
dij eken. heven. diepen ende anders te arbevden. Door welcke 
voorschreven middelen (of andere diemen beter mach 
bedeneken) wech ghenomen souden werden voort eerst die 
ledicheyd alder quaeddoens oorsake, de hope van ongestraft
hevdt. met het klevn ontslch eender carter pijnen. ende zoude 
mitsdien het gheboeftc grotelick mlnderen~ ende der landen 
ruste, xxxij, oirbaer ende, xxxviii, vey!icheyd wenschelyek ver
meerderen tot eere Godes, tot loflyek gerucht van t'land van 
Holland, ende tot welvaren van desselvens inwoonderen. zo 
breder gheslen mach werden mden geschrifte by desen overge~ 
levert ende bedacht alleenlyck tot dienst vanden lande, ver
~weckende de vertoonder niet anders dan dat sulex ghelesen 
mach werden by U.E. off ten minsten by eeUlghe daer toe by 

der .telver: nL der rabbauwen 
m~ts!fJtaders; als ook, kleyn DRuten: germge vrees; voor ecnen Quaden 
voormiddag/i:. voor een 'moeilijk ochtendje', nL als tijdstip van de ten
uItvoerlegging van de Straf 
$00 /tii cortste tnoc}jte; 'lo kort als hij kon 
!jan gelyken mede: en tevens 
gerede: geschikte; oorbaertyke: nuttIge 
gemeenitmts wercken: openbare werken 
diicken: dijken opwerpen; dief;i:n: graven 
mtnderen: In aantal afnemen 
oirbaer: nut 
gerucltt: roem 

Qvergetevert: aangeboden;. versoeCl .. enlje de vertoonder: terwijl de opstel
Jer verzoekt 

U.E',: Uwe Edeiheden; daer toe .. , commttteren: die daartoe van Uwe 
Edelheden de opdracht krijgen 

van de groei van het aantal mIsdadigers (Par. IV), te weten: 
gebrek aan toezlcht op de handel en wandel van de armen (Par. 
V), hun verwachting ongestraft te bUjven (Par. VI) en voorts 
hun germge angst voor een akelig oChtendje (Par. VII). 
Hij heeft al deze zaken zo beknopt mogelijk op papter willen 
zetten met eraan toegevoegd de maatregelen die van nut lijken, 
zoals allereerst de middelen om alle arme, tot arbeid bekwame 
leeglopers te reglstreren (Par. IX} en om al deze lieden, vom'zo
ver ze Uit de stad afkomstIg zijn, nuttig werk te bezorgen (Pal'. 
XIII) en. voorzover Ze van bUlten komen, buiten de stad te 
houden (Par. XXII). Verder voegde hij er em.ge bruikbare en 
nuttige straffen voor leeglopende en kwaaddoende misdadigers 
aan toe, nt als galeIslaaf roden op de beurtschepen in dit ge
west (Par. XXV); onbruikbare duinen tn schadelijke meren of 
nutteloze venen werpen (Par. XXVIII); in afgesloten ruuntes j 

levend op water en brood een nuttIg handwerk leren en 
beoefenen (Par. XXIX); of werken aan projecten van algemeen 
belang door dijken aan te leggen. te helen, te baggeren of 
anderSZInS (Par. XXX). Met deze bovengenoemde middelen (of 
andere. betere, die men kan bedenken) zal in de eerste plaats 
de ledigheid. oorzaak van aUe misdaad, weggenomen worden. 
evenals de verwachtmg ongestraft te bUjven en de geringe 
angst voor een maar even durende pijn, en daardoor zal het ge· 
boefte U1 aantal belangrijk teruglopen en In het gewest de ruSt. 
het voordeel (Par. XXXII) en de veiligheid naar wens toene
men (Par. XXXVII!), tot meerdere eer van God, tot roem van 
het gewest Holliî,nd en tot heil van zijn inwoners, zoals uitvoe· 
riger gelezen kan worden m het geschrift dat hierbij aangebo~ i 

den wordt en dat alleen ten dienste van het gewest is ontWQr· I· 

pen. De schrijver verzoekt mets anders dan dat u of anders 
iemand in opdracht van u dit zal lezen opdat het, indien er iets: 

, 
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U .E. te commItteren. op dat zo daer Inne iet nuts mochte zijn, 
tselve met verbeteringe Int werck zoude moghen komen. Ende 
en sal de vertoonder, alst maer ghelesen ende by U.E. verstaen 
15 geweest. in allen ghevalle dese zijne goetwillige moeyten niet 
verloren rekenen, al en soudet nergens anders toe dienen. dan 
tot een vermaninge aen U.E. van een spoedige ende ernstlyke 
bedenckinge, om in dese zo wlchhghe ais noodige zake eerst
daeghs te voorslen. 

MIDDELEN TOT MINDERING DER SCHADELIJKEX 
LEDIGH-GHANG ERS. 

WEZENDE zo ledigh. als vyand van ledichevd l wert iek Van me~ 

ninge met rechter onlede den zelven mijnen vyand; hinderlijck te 
z\jn~ in mv zelve, met wat scrijvens dat nutter ware dan met 
doen, Doek m anderen met nasporinge van middelen tot min
denng vande schadelijke ledigh~ghanghers dienende ~ waer 
teghen veele placcaten met weymgh vruchts tot desen daghe 
toe vercondicht zijn gheweest, lek hadde my eertijds laten 
vOOtstaen dat het verderflijcke oorlogh, ons ten laetsten dien 
oorbaar zoude toebrenghen dat het ooc der verdervers verderf~ 
nissc zoude vallen, maer hicr mne vmde iek m y bedroghen 
doon niet onderschevden des uvtlandischen vanden inlandi
schenJa burgherlijcken krijgh. Want zoo dve dit schuvm der 
menschen metten trom uyt alle hoeckcn verzamende gemeen~ 

58 snt werctt : ••• ) kQmen: UItgevoerd wanten 
62 ernsttylu: óeaenckinge: deskundige overweging 
65 rntndertng; vermindering 
66 iedigh-ghangers: leeglopers 
67 wert iek van meninge: vatte ik bet plan op 
68 met rechter tmiede: met een Juist gebruik van mijn vrije tijd; den zelven 

m(inen vyand; die genoemde vijand van mij, nL de ledigheid; hinderliiek 
te zlj'n: dwars te zltten 

69 met: niets 
70 In anderen: met betrekking tot anderen 
71 waer tegnen: tegen Wie 

72 p~(Jcc(Jtetl; Zie mleidingp. 22, 31 en 33 
73 vercondicht: uitgevaardigd; kadde my [ ... l laten voorstat!n: had mij r .. 1 

voorgesteld 
74 tenlaetstcn: ultellluelijk 
75 
76 
77 
78 

62 

oerbaar> voordeel; teebrenghen: opleveren 
vallen: zijn 
dóort met ondersche-yden: doordat ik geen onderscheid maakte 
zoo dye: zoats die (nl. buitenlandse oorlog} 

nuttIgs In zou staan) na verbetering In praktijk kan worden ge_~ 
bracht. De schrijver zal het m elk geval niet als vergeefse m.oei· 
te beschouwen dat hij zich met de beste bedoelingen heeft 
mgespannen, zelfs al zou het tot mets anders dienen dan tol. 
een aanspormg aan u op korte termijn iets met zorg uit te den· 
ken om binnen afzlenbare tijd in deze gewichtIge en dnngende 
kwestIe een oplossmg te bieden. 

MIDDELEN OM TOT VERMINDERING VAN HET AANTAL 
MISDADIGE LEEGLOPERS TE KOMEN 

Omdat ik mets te doen had, maar tegelijk vîjand van mets doen 
bent vatte ik het plan op door een verantwoorde werkzaam~ 
heid deze vijand van me* dwars de zitten: in mezelf met enig 
schrijfwerk dat nuttiger zou zijn dan niets doen, maar ook In 

anderen. door te speuren naar middelen om het aantal misdadi
ge leeglopers te doen afnemen, tegen wie tot de dag van van
daag met weinIg resultaat veel plakkaten zijn ultgevaardigd. 
Vroeger stelde jk me VOOr dat de verderfzaatende oorlog ons 
tenslotte toch dit voordeel zou opleveren dat hij ook de ver· 
derfzaaters in het verderf zou storten, maar hicrin ZIe ik mij i 

bedrogen doordat ik geen onderscheid maakte tussen de oorlog, 
met het buitenland en de oorlog In elgcn land, een burgeroor- j 
log zelfs. Want zoals de eerste oorlog dit schUIm der mensheid, ' 
bij elkaar getrommeld uit ane hoeken en gaten, gewoonlijk 

* nL de ledigheid 
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lick opteT "'yanden bodem voert ende daer ombrengt: alzo 
maeckt burgerkrijgh van goud sChuym van broodwinners le~ 
dighghangers ende van vlijtlghe nuchtere godsvruchtighe met 
dan luye dronckene godlose luyden: ende werden daer door de 
steden ende landen besaijet met traghe ezels, verwoedighe 
beren, ende geitgierige Ja bloetglenghe wolven. We1cker quacte 
ghl!\voonte, nu by na verandert zijnde jn nature, te beduchten 
is. dat namaals inde ghemevne vrede dit verdorven volcxken 
niemand laten zullen met 'Heden: als ontberende den schijn 
vander oorlogen om onder den vyandlijken name vnmden te 
beroven niet zullen Jaten allen weerlozen menschen te bescha
digen. om haer gewoenHjke ledighe brassenen te onderhouden. 
Als lck nu voornam te bedeneken eemghe ghereede middelen 
daer door zukke beduchte quaden voor hoedt Bouden moghen 
werden. behinderden my twee zwaflcheyden. namentlijck des 
tijts ongheleghenheyd met sampt mijn ongheleertheyd ende 
onverzQchtheyd in burgherHjken zaken, want nademae1 de 
ghene die In staten zijn met zo veeie wichtige landzaken onle
digh zijn dat tOt dit mijn bedeneken te horen (zwijge volvoe
ren) nauwelijck ledicheyd en zoude zijn. oH daer mne schoon 
al iet wat ghoets bevonden mochte werder: zo conde Ick mede 
licht vermoeden dat het zwaerlijc zoude vallen voor mijn 
ongheleerde penne let voort te brengen. dat verholen zoude 
moghen zijn gheweest zoo memgh hooghgeleerd Land-bestler-

getl1-eenliçk: gewoonlijk 
a<!zo: even zo vaak 
verwoed/ght!: woeste 
namaais: later 
te lJesçhadigen: schade toe te brengen 
gewoenl#ke: ingebutgeru geraakte; te onderhouden: VnJ, te houden 

Als: Toen;ghereede: geschikte 
beduchte quaden: gevreesde Uitwassen; vQorhocat! voorkomen; ffloghen: 
kunnen 
áes t~fts ongheleghenheyd: de ongunstIge tijdsomstandigneden; met 
sampt: alsmede; ongheieerthe'Yd: ondeskundigheid 
oflverzochtheyd.: onen'arenheid; rn burghertiiken zaken: lfi maatSChappe
lijke aangelegenheden i nademaei: aangezzen 
111 staten ziin: in vertegenwoordigende lichamen zitting hebben; ontedigh 

z~in: bezig zijn 
dit miin berJ.encken: deze overweglngen van mij 
off[, .. 1 sçhoon al: gesteld al dat 
werdcr; Jees werden 

óy welçker Rade: op Wiens. advles, nl. van menig bestuurder; voorschre
ven: bovengenoemde 

naar vijandelijk grondgebied voert en daar opruimt, zo maakt 
burgeroorlog van goud schmm, van kostwmners leeglopers. en 
van vlijtige, sobere, godvruchtige mensen niets dan IUle, dronw 

ken en goddeloze kerels. Hierdoor raken de steden en het plat
teland bezaaîd met trage ezels, woeste beren en op geld,ja 
zelfs op bloed beluste wolven. Aangezlen hun slechte gewoon
ten hun bijna tot een tweede natuur zijn geworden, vait te vre~ 
zen dat dît verdorven volkje naderhand in vredestijd niemand 
met rust zal laten. Omdat ze dan met meer onder de dekman~ 
tel van een oorlogstoestand vrienden kunnen beroven onder 
het voorwendsel dat ze vijanden zijn, zullen ze er lmmers niet 
voor terugdeInzen alle weerloze mensen kwaad te doen om de 
holle braspartijen waaraan ze gewend zijn voort te zetten. 
Toen ik me nu voornam enige passende maatregelen te beden~ 
ken waardoor dergelijke te duchten wantoestanden voorkomen 
kunnen worden zaten twee moeilijkheden mij în de weg, na~ 
melijk de ongu~stige tijdsomstandigheden en v.~rvolgens mijn 
gebrek aan kennis en ervaring In maatschappehjke aangelegen~ 
heden. Immers, omdat de leden van de Staten het druk hebben 
met zovele belangrijke bestuurszaken van het gewest dat e~.wel 
nauwelijks een vrij ogenblik zal zijn om deze ideeën van mg 
aan te horen (laat staan Olt te voeren}t gesteld al dat er lets 
goeds m kan worden aangetroffe~, kan ik ook gemakkelijk ver~ 
moeden dat het mîjn ondeskundlge pen zwaar zal vallen lets te 
voorschijn te brengen dat tot dusver verborgen kan zijn geble
ven voor zoveel zeer deskundige bestuurders van het gewest t 
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der, by welcker Rade de voorschreven pJaccaten met zo groo
ter omzichticheyt zijn gemacckt, ende dat IC ITlltsdien bcstaen~ 
de mijn wijzer te leren te recht van vermetele verwaentheyd 
beschuldicht zoude moghen werden, Maet hier teghen be. 
merckendc dat het niet verghcefs zoude zijn zo dacr nu wat 
onbaerlijx bedacht ware, ende schoon al nu met mt werck 
ghesteJt: ghemerckt zulcx namaels ter bequamer tijd met 
rijpen ernst naghedacht ende met toeVindinge van beter mid. 
delen int werck zoude moghen komen. Van ghelijken ver~ 
stond îc mede gheliJck nOYl: Vogel zo hoogh en vlooch hy en 
moste zijn aes halen optn aerden. dat die grote van Staten 
dicmaJen van hoge zaken moeten spreken met Nedere luvden 
Om uyt den zeiven, ajs naerder ken-msse hebbende vanden ' 
omme stand van eenîghe zaken, den grond te halen dacr op zv 
willen bouwen. lek Wlst mede noyt in eemgen placcatcn eemgh
verhael ghetesen te hebben vanden middelen my voor miJ'ncter 
ghedachten sp1egele Swevende: ende daer bV dat mijns hanen 
hoochste lust was streekende tot let te bedencken dat den ghcw 
meynen ruste zoude moghen voorderliJck zijn. 
Daeromme hebbc lck ghetroost zijnde fllemands danck ende 
veelluvder ondancl< te behalen, mv verstoutet de voorschreven 
mijne bedachte middelen te stellen by geschrifte: biddende alle 
verstandigen diese zullen Zien, den zeiven met besnoeynghe 
vant overtallige, ende toedoemnge vant noodurftige, eer te wil. 
len verbeteren, dan verachten: als voort ghecomen zijnde, nIet 
uvt verwaentheyd tot eyghen eere maer uyt goedthertlchevd 
ten gemeynen besten. door eenen die liever niet. dan tot 
niemands nut zoude leven. 

omzlchUcheyt: bedaChtzaamheid; rn:'tsdien; daarom; bestaende: door het 
te bestaan 

mtJn wiizer: iemand die wijzer 15 dan ik 

onba.erl#x~ lees OOl'baerlifx; nuttigs; ende uhoon al nu niet: ook al (werd 
het) nu nog niet 

gnemerckt: omdat; zulex: dit; namaei .. : Later; ter bequamer tlid: OP het 
geschikte ogenblik 
met toevmdl'nge van; onder aanvulling van 
Van gileUiken: Evenzo; verslond; begreep 

aes: voedseL. Coornnen gebruikt hier een destijds bekend spreekwoord 
Nedere: eenvoudige 

als ... hebbende: omdat ze ntter op de hoogte zijn van 
omme stand: omstandigheden; gror/a: fundament 
vooracrlifclt: bevorderlijk 
ghetroost z1Ïtlde: me enn ges(hikt hebbende 
toeaoertmgc vant nOOdurftige: toevoegmg van het noOdzakeliike 
ten gemeynen besten: tot nut van het algemeen 

die de genoemde plakkaten in bun adviescollege met zo grote 
omZlChtlgheid hebben opgesteld. en dat ik door de euvele _ 
moed te hebben mensen wijzer dan ikzelf te beleren. daarom 
terecht kan worden beschuldigd van overmoedige eIgenwaan. 
Ik overwoog echter dat het geen vergeefse moeite zal zijn ,al~ er 
nu iets nuttigs wordt bedacht, ook ~ wor~~ het ~let on~ld~ 
ctellijk In praktijk gebracht, omdat dIt te ZIjner tlJd. na rIJP 
overleg, en aangevuld met betere middelen gerealiseerd kan 
worden. Evenzeer besefte ik ook dat, net zoals er geen vogel 
ooIt zO hoog vloog of hij moest toch zijn voedsel op ~~rde 
halen, de voorname bestuurders dikwijls over belangnJke zaken 
moeten spreken met eenvoudige lieden, om van hen, aangezien 
ze meer vertrouwd zijn met bepaalde zaken, de fundamentele 
gegevens te krijgen. waarop ze ZIch kunnen baserc_n. Verder 
wist ik dat ik nooIt, In welk plakkaat dan ook. emge vermel
ding aangetroffen had van de middelen die mij voor de ge~st 
zweefden, en bovendien dat het grootste verlangen van mljo 
hart ernaar UItging lets te bedenken dat de rust 10 het land 
kan bevorderen. 
Daarom heb ik zonder me erdoor te laten afschrikken dat me
mand me dankbaar zal zijn en velen me het kwalijk zullen ne~ 
men het aangedurfd de hiervoor genoemde door mij bedachte 
middelen op schrift te stellen: met een drIngend verzoek aan 
alle deskundigen die ze onder ogen zullen krijgen ze. door het 
overbodige te schrappen en het ontbrekende t?C te.~oegen, 
veeleer te willen verbeteren dan te verwerpen. Ze ZIJn Immers 
niet voortgevloeid uit ijdel streven naar dgen roem. maar mi 

de SOCIale bewogenheid van iemand die liever helen1J.al met 
dan tot memands voordeel zou leven. 
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I TOT WAT EYNDE MEN STRAFfET 

ALLE straffing schijnt voorne:ernlijck te gheschieden omIDe te 
voorhoeden dat goede menschen slch met en zouden begheven 
ten quaden: dat quade luyden geneselijek zijndc f door anxte 
voor scande of smeTte tot dueghden mochten komen: ende dat 
bose ongeneselijcke schelmen met een vruchtbaer ontslch wech 
genomen ende de vromen beschermt zouden mogen werden. 
Ende schijnt daerom ooek geloofHjck dat alle tand~lievende 
Prmcen. den vcrsochten medecijns navolgende meer lusts heb~ 
ben 1 oock meer eeren behalen daer mne, dat zy haren onderza
ten voorhoeden voor de zieeten van stelen, knevelen ende 
moorden ende dit met zoete preservattven. dan mt ghenesen 
zodamger boosheyds cranckheyden door de scerpe recepten 
van bannen, geesselen ende oorsnvden, lCk laet staen het bloe~ 
dige afsnijden van ongeneselijke v~rdorven Hdtmaten. Dwelck 
doch mede onderwijlcn al nodigh valt. maet zo wevrugher zo 
loflijcker voor een goed Prince, die meer arbcvd te maken 
datter weymch strafwaerdige zijn, dan datter veele gestraft 
zouden werden. 

II ONRECHTE REMEDIE. 

NU heeftmen geslen dat over thien off twmtlch jaren tIen
maelen meer geboefts werde gebannen, gegeesselt, gebrantte~ 
kent, van ooren berooft, an galgen verworeht, int vuyr ver-

155 brandt ende op raderen gestelt, dan voor den tijd dat des Key" 
sers placcaten Jegens den vaghebonden m groter menîchten 
waren verkondicht: zulx dat het geboefte met het memchvul-

135 gcneselijck z~'nde: die nog te genezen zijn 
137 vruchtbaer ontstclt: Jett.: heitzame angst 
139 getooflijck: aannemelijk 
140 1,ierstJchten medect/ns: ervaren arts.en 
142 voorhoeden voor: vrijwaren voor; Imevelen: afpersen 
143 p-reserw:tiven: middelen die kwalen voorkomen 
144 scerpe: bittere 
146 lidtmllten: ledematen 
147 oncterwijlen: zo nu en dan 
148 artM)ld: zlCh mspant 
151 tJnrecMe! OnjUiste 

152 over: m de afgelopen 
153 gebranttekent: gebrandmerkt 
155 Of) rtuieren gestett: op het rad. te kijk gezet; of: geradbraakt 

I MET WELK DOEL MEN STRAFT. 

Elke bestraffing schijnt vooral plaats te vmden om ervoor te 
zorgen dat brave lieden zIch met op 't slechte pad begeven. dat 
onverlaten die nog te verbeteren zijn. Uit angst voor schande of 
pijn een deugdzaam leven gaan leiden, dat gemene~ onverbeter
lijke schurken als heilzaam afschrikwekkend voorbeeld UIt de 
samenlevmg verwijderd en nette mensen beschermd worden. 
Daarom ook lijkt het aannemelijk dat alle vorsten met liefde 
voor hun land net als ervaren artsen er meer zm In hebben en 
er ook meer eer mee lllieggen hun onderdanen te vrijwaren 
voor zIektes als stelen. afpersen en moorden en dat nog wel 
met middelen die kwalen voorkomen en nog zoet zijn ook. dan \. 
zulke zIektes van het kwaad te genezen met bittere recepten 
als verbannen, geselen en oorafsnijden, laat staan het bloeden- , 
ge afsnijden van verziekte en niet te beteren ledematen. ~at iS i 

desondanks soms toch nodig~ maar hoe mmder. deste pnJzens-
waardiger voor een goed vorst die er ZIch meer voor moet lll
spannen dat wemigen voor bestraffing m aanmerking komen 
dan dat velen gestraft moeten worden) 

Il ONJUISTE METHODE. 

Men heeft nu vastgesteld dat In de afgelopen nen tot twmtig '\ 
jaar nen maal zoveel geboefte verbannen, gegeseld, gebrand
merkt. van oren beroofd, aan de galg gewurgd! op de brand.sta~ , 
pel verbrand en op het rad te kijk gezet werd als vó6r de peno· 
de dat de plakkaten van de kelzer m groten getale tegen de 
zwervers werden Ultgevam:digd, zodat met de toename van 
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d' 
1gen der Placcaten zoo zeer vermenichvuldichde dat b 'd 

160 
vroeden al werde beducht dat zu1cke h .. ' y en 
des oncruyts noch eenmael het goede ~pehJeke toenemmge 
sen ende verdrucken zoude zoo haesr oo.rn OVer thooft was
van oproer mocht vallen op' zuk drooc~e~lghe s~elle .voncke 

Jandt~verslinnenden brand ct . OSPOé er: In desen 
.. es moordellCken bu h k" 

165 
Waer uvt lichteJijck mach ghcmerckt werden ct :gd,er flJghs. 
schreven placcaten teghen den leed,'C h a Ie VOO1'~ 
l l! gangers ende Landt~ 
operen e~n verkeerde remedie ende njet anders dan 01 . 

vuyr en zun geweest. ye mt 

170 

IJ] VERANDERINGE VAN REMEDIE NODIGH, 

OF dit nu komt door aenwas van 
door der B '11' menschcn. dan oft komt 

aI lUen ende Schouten slaphevct d' 

175 

180 
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vl"c .. " Ie meerdeeJs IJ 1ger Zljn lOt vanghen vanden Rïken ' 
verhoopt, dan vanden armen daer; daer gewm Uyl wert 
lange verschiet vande ko te been baet, maer schade mt 

ghelegen te onderzoeçke~ ~::~e:t::tv::açhten, !Sbhier met 
dat het openbare zothevd'is t bI ' b ernst te etrachten 
d· e V\en y zodamgen d' Ie bevonden Wert van tquade ' rerne Ie. 
Om wijselijek te doen het bevo:~: ~~~:ken, ende datmen 
ende na ander raed sporen die be ' e moet verwerpen 
het ondersoeck vanden 0 te~ zy. Waer toe nut schijnt 
lijck doen verm orzak,en dIe tgeboefte zoo overvloede_ 
h eeren, omme dle recht verstam zijnde weeh 

genomen te mogen werden t 
ledige Rabbauwen. ot een ware vermmderinge vande 

t)ro~den: verstandige men$cn; I,opel(icke: enorme 
nocn eenmael: nog wel eens 
zoo haest: zodra 
bO.spoeder: bUSkrUit 
Ea.illiuen: baljuwen 

int lange verschiet 'IJlmCie kOstew omda 
schoten moeten Worden . t de onkosten lange tijd voorge. 

is hier met gl/eiegen> ls het h> 
M . lel' met de JUISte plaats 

aer ... betrachTen! Maar men moe 
openbare; evidente t erusug onder ogen zien 

omme,. zljruie: opdat die, ais ze eenmaal doorgrond zijn 

het aantal plakkaten het aantal schurken zozeer toegenomec. is 
dat verstandige mensen al vrezen dat zo'n massale ultbreidiilg 
van het onkruid het goede koren nog eens boven het hoofd zal 
groeien en In de verdrukking brengen, zodra een wegspattende 
vonk van oproer zal vallen op zulk droog buskrUIt. hetgeen 
goed denkbaar IS in deze landverslindende vuurzee van de 
moordende burgeroorlog. 
Daaruit kan gemakkelijk afgelezen worden dat de genoemde 
plakkaten tegen de nietsnutten en de landlopers een onjuist 
middel zijn geweest en alleen maar olie op het vuur. 

III VERANDERING VAN AANPAK IS NODIG. 

Het IS hier niet de jUlste plaats Om te onderzoeken of dit nu 
komt door de bevolkingsgroeI of door slap optreden van de 
baljuws en schouten, die m meerderheid ijveriger rijken arres~ 
teren, dan armen. van Wle geen WInst, maar verlies kan worden 
verwacht, omdat de onkosten lange tijd voorgeschoten moeten 
worden. Men moet echter ernstIg onder ogen zien dat het :::on
neklare dwaasheid is vast te houden aan een middel dat blijk
baar het kwade nog verslechtert en dat men. wil men wijs han~ 
delen, dat wat slecht bevonden 15 moet verwerpen en naar een ' 
andere oplossing zoeken die beler IS. Dienstjg daartoe lijkt I 
onderzoek van de oorzaken die het geboefte In zo overvloedige 
mate In aantal doen toenemen, opdat die. als ze eenmaal door- : 
grond zijn. weggenomen kunnen worden om te komen tot reë- ! 

Ie vermindering van oet aantal Oletsuitvoerende mIsdadigers. 
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llIJ OORSAKEN VANDER RAIlllAUWEN AENWAS. 

DEZER oorzaken vmtmer (neven cenîge andere) drie pnncIpa
Ie: te weten toelatinghe vant ledighe brassen der arme men
SChe~: zodanIge luvder hope van ongestrafthevd: ende c1eyn 
ontslch der zelver voor cenen quaden voormiddaghe. zo Zv dat 
noemen. . 

V ONACHTSAEMHEYD OPTER ARMOET 
HUYSHOUDlliGE. 

ZEKER al ist zulx dat d'overhevd zorghvuldeIijck behoort te 
letten op te huyshouding der armer ghemeenten. zo gheschiet 
nochtans tzeJve In gheencn Steden daer lÇk af hebbe konnen 
v~rhore~. Da~~omme de anne jonckheyct qualijck op ghevQedt 
zlJnde, hchteüJck geraeckt aent ledigh ghaen, tuvsschen ende 
drmcken. ende zoo henJuyder armoede met en vennagh zu1ck 
wmneloos Smetsen te voeden ~ van waar moet het anders ghe
haeJt werden dan (zo spreeckwoord met brengt) door quade 
middelen. 

Die met en wint noch nJet en heeft 
stadigh inde Taveernen leeft ' 
en die Waerdinnen wel betaelt 
ist met groot wonder Waer hijt haelt? 

VI HOPE VAN ONGESTRAFTHEYT. 

WANT zu1cke luye sluvmers gherakende onder den Rabbau
wen, bernereken der zelver menichte groot. ende den ghestraf~ 
ten vandicn weynigh, als die zeltzaam ghevangen werden. over-

prmcipale: voomaam.ste 
vant ledighe brassen: van het rondhangen JU kroegen 
cJeyn ontsteh: geringe vrees 

eenen quaaen VQormiddaghe: een 'akelig ochtendje', nl. het tijdstIP waar
op vonlllssen werden VOltrokken 
te: lee:; de; huyshouding: ae handel en wandel; (ier armer ghemeenten: 
van het arme aeel van de beVOlking 
tuyssehen: dobbelen, gokken 
whmeioo$ smetse1;.: brassen dat mets oplevert 
stuymers: slempers 
ais die! aangezien ze; overmIts: vanwege 

IV OORZAKE:'i VAN DE TOENAME VAN HET AANTAL 
MISDADIGERS. 

Men vmdt onder deze oorzaken (naast enige andere) er dne die 
vooropstaan, nt toelaten dat arme mensen In ledigheid bras
sen; de verwachting van zulke mensen ongestraft te blijven en 
ook hun germge angst voor een akelig ochtendje. zoals zij het 
noemen. 

V GEil REK AAN AANDACHT VOOR HANDEL EN 
WANDEL VAN DE ARME:'i. 

Al is het zeker Zo dat de overheid zorgvuldig behoort te letccn 
op de handel en wandel van het arme deel van de bevolking, 
gebeurt dat echter 10 geen van de steden waarover ik mlichtinw 

gen heb kunnen krijgen. Daarom vervalt de arme jeugd; slecht 
opgevoed als zij is, gemakkelijk tot lanterfanten, dobbelen e~, 
dnnken, en indien hun armoede hen niet 10 staat stelt dergehJk 
nÎets opbrengend brassen te bekostlgen: hoe moet het geld 
anders verkregen worden dan met slechte middelen? Zoals het 
spreekwoord suggereert: 

Wie niets verdient en niets heeft. 
voortdurend in kroegen leeft. 
en de kroeghoudsters goed betaalt, 
IS 't met een groot raadsel vanwaar hij 't haalt? 

VI VERWACHTING ONGESTRAFT TE llLijVEN. 

Want wanneer dergelijke luie slempers onder de mlsdadiger:; 
geraken. bemerken zij dat hun aantal groot. en de hoeveelheid 
gestraften uit hun midden klein is, aangezien ze zelden gevan-



mits vreze, te weten der Landlieden van an kolen geieVd te 
werden, ende der OfficIeren Voort lange verschiet Van kosten, 

210 Ende makende z1ch zelve alzo eenen hope van bedee Lelyek te 
stelen en roven, van te ontkomen, of Van zachteIijCk ghestraft 
te werden, beghcven zy !uyden zich vrymoedelijcken tot quaed 
doen omme daer door !edichlijck ende guJzelijck te moghen 
leven. 

215 VI] KLEYN ONTSICH VANDE DOOD, 

MAER ghenomen henluvden t'ongheluek al mochte treffen 
Van ghevangen of ghedodet te werden, zo achten zy een ghoed 
spelen ghaen een ghatslagh waerdjgh te zijn. Ende hier lnne 
Philosopherende verstaen zy dat zy doch eenmael moeten ster~ 

220 ven door ZIeeten of anders. verkiezen eenen korten scerpen 
VOor eenen l.angen quynende dood, ende meynen alzo dat de 
straffînge der Overheyd henluVden zoetelijker handelt dan de 
nature zelve, Ooek achten zv .hoor gevaerlicheydC1~ veel kleyn~ 
der ende haar weelde veel groter dan der Landsknechten. die 

225 met pijnlyker armoeden op zorchlvke tochten ende schutghe_ 
veenen lopen om vier stuvers daaghs (zomen zevd) ende 
savonds den keel of. 

208 QlI koum geleYd: m de as gel.egd 

209 Offioeren: SChouten; Voort lange verschiet van kosten: voor het langdurIg 
voorschieten Van onkosten 

210 bedectelyclc Onopgemerkt 
212 vrymoedel(icl?en; onbekommerd 
213 gulzelijek: in overdaad 
216 gh.enomen: gesteld dat 

2 ~ 7 een ghoea spelen gh.arm een ghatslagh waerdigh te zi;in! naar een bekend 
spreekwoord in de 16e en 17e eeuw. Zo b.v. bijj, Six van Chandelier: 
'Gaan Spelen is een bilslagh waard' (51x 1953, p. 55. r. 60). Zie aak het 
Sfm:ekwoordenQoek van Harrebomee (Harrebomee 1858~1870, dl. 1, 
p, 58 en dl. 111, p, 128J 

219 doch: toch 

220 scertHft't7 plotselinge 

223 hoor: hun;gevaerliche",llien; risico's 
224 weelde: profijt; Landsknechten: soldaten 

225 zorchlyke: riskante: iCh.utgh.eveerten: sChermutselingen met de vijand 
227 tien keel of; de keel eraf 
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en enomen worden, omdat de boeren bang zijn dat hun h 
g e!dommen door hen m de as gelegd worden, en de gerec . 
eIg. k langduria moeten voor-t"k btenaren dat ze de on osten ""ö 
te Ij e am erkt te kun-h ' E daardoor In de verwachtmg onopgem 
sc leten. "n f li 'ht gestraft te wor-v n en te ontkomen a ç 
nen stelen en ra. e. b d OVer tot het bedrijven van deze heden on ekommer 
den, gaan ct de in ledigheid en overdaad te kun-mIsdaden, tenemde zo oen 
nen leven. 

VII GERI:-'GE ANGST VOOR DE DOOD, 

1 k mocht treffen gevangen ge-Maar gesteld al dat hen het onge u ., dat ens flink i 
d n nog menen ZIJ e , nomen of gedood te worden, a . d' E wan- i 

f ammehng waar IS. n I Uit de band spnngen wel een a. r, ... dat zij toch I ' 
, .. - d ze lijn wat vaortfllosoferen, ZIen ZIJ m . 

neer ZIJ In e door ZIekten of anderszins, verkIezen 
eenmaal moeten stelVen. I slepende en 

-, I linge dood boven een ange, • 
ZIJ een Korte, p otse h 'd hen genadiger ' 

" d ok dat de straf van de Over el ! 
menen Z11 US 0 " d t zÏ mmdcr ' 
beh. andelt dan de natuur zelf. Ook vmden ZIJ a J d" I 

f"t behalen dan de soldaten. Ie m 
nSleo Jopen en meer pro IJ aD gevaarWke veldtochten en ' 

" de armoede deelnemen a ;), _ _ 
nIJpen" ct" nd (naar men zegt I voor Vler stUi-schermutselmgen met e viJa . 

dag en " avonds een mes door hun strot. vers per 
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VIl] 

MOCHTEN nu ghevonden werden bequame middelen tot 
wechneminge der VOor gemelde drie oorzaken vanden anwas 
der Rabbauwen, zo waar der zelver rnmdenng ghewls te ver~ 
hopen. Ende schijnt dat deerste ende hooft oorzake verdwijw 
nen zoude. by aldien men mden steden oock JU Vo1ck.rijke 
Dorpen dese navolghende ofte gelijke ordeningen maeckte 
ende ernsteHjck onderhlelt. 

IX ONDERSOUCK OPTEN LEDICH GANGERS. 

TE weten dat een Schoutet met eemghe Scepenen ofte Raden 
alle weke eenen halven dagn onledigh zouden zijn int onder~ 
vraghen vanden Hoomans der gebuurten. wat luvden in hare 
gebuurten wonen die ghene Renten hebbende n~chte ghoede
re~) dage1Vx ledigh ghaan drmcken ende tuysschen, latende 
WlJf ende kind honger lijden of tot last vancte ghemeente bede
Jen. Ende om te verhoeden slaphevd jn dezen vanden Schouten 
mette~ Scepenen mochte ghestelt werden een genera! Commjs~ 
sans dIe op zekere tijden vanden Jare zoude treeken door den 
Steden omme uvten Officieren te vernemen wat zv luyden 
metten Scepenen hier mne gedaen ende bevonden had-den 
o~me den bevonden ledigh ghangers die meer maJen verm'aant 
zUnde Zich nIet ten arbeyd en hadde begheven, bYden halse te 
nemen ende na behoren te straffen. Want dit zoude ongetwij 
felt allen ledigh ghangers melden, omme op eemgh handwerck 
ghedrongen. of aent gemeyn werck ghebruyckt te werden. 

bequame: geschikte 
by aldien: lngeval 

ordenmgen; verordenmgen 
ernstel.]"ck: nauwgezet, stlPt 

SChoutet: schout; Zie mleidingp, 22.23 
Hoomans!ter gebuurten: wijkhoofden 
Renten: mkornsterJ 
tuysschen: dobbeten 
OffiCieren: schouten 
bevonden: aangetroffen 
melden: aan het liCltt brengen 

VlIl 

Als er nu geschikte middelen gevonden kunnen worden om de 
hiervoor genoemde dne oorzaken van de groeI van het aantal 
mIsdadigers weg te nemen, dan zal vermmdering daarvan zeker 
verwacht kunnen worden. En het komt mij voor dat de eerste 
en voornaamste oorzaak zal verdwijnen, mgeval men In de ste
den. en ook in de grotere dorpen, de volgende of daaraan ge
lijke verordemngen opstelt en er nauwgezet de hand aan 
houdt. 

IX ONDERZOEK NAAR DE LEDIGGANGERS. 

Namelijk dat een schout met enkele schepenen of raden elke 
week een halve dag beZIg zal zijn bij de wijkhoofden na te vra· 
gen welke wijkbewoners zonder mkornsten of bezittmgen elke 
dag zonder iets Uit te voeren gaan drmken en dobbelen, terwijl 
ze vrouwen kind honger laten lijden of tot last van de gemeen~: 
te laten bedelen. En om slapheid van de schouten en schepenen: 
m deze te voorkomen kan een algemene commlssarIS benoemd 
worden, die elk Jaar op gezette tij den langs de steden de ronde 
doet om van de schouten te vernemen wat zij met de schepe· 
nen wat dit betreft hebben ondernomen en bevonden om de 
aangetroffen metsnutten, die hoewel herhaaldelijk vermaand, 
met zijn gaan werken, In de kraag te grijpen en naar behoren 
te straffen. Want dit zal ongetwijfeld alle nietsnutten aan het 
licht brengen, 9pdat ze tot een of ander ambacht verplicht) of ! 
bij de openbare werkzaamheden gebruikt kunnen worden. ' 

7 
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x 

TEN tweeden wacr nodigh eenen wech te vmden omme der 
quaecl doenders hope van onghestraftheyct te benemen. Daer 
toe zoude di~nen weghneminge vander Landluycten angste 
voor beschadlght te werden: dwelck zijn mochte, zo danige 
straf der Rabbauwen. dat zy den Landman niet weder opten 
hals en quamen. als wraeckghierighe buedels der arme luyden. 
Z? nu d~~elyx gheschicclt na Bannissementen geesseIinge~ ende 
dlerghehjke straffen. Item weghnemmghe vander Officieren 
slapheyd. ende dit by korter ende gewlsser executlen dan nu 
gheVa!.t. zo dat zy mits dien vant grote versdliet ghevr:îjt zou. 
den zqn ende vant klcyne licht betaalt mochten werden. Ende 
tcn laesten ooek weghnemlnge vander Schepenen ombeschey
dene barmherticheyd duer cenen ghereden straffe na groot of 
klevn mesdaed lichteUck te maughen, aisomen den Schepenen 
nu ong,haarne Ziet komen aen Landlopers te doen geessclen. 
ende dlcfkens te doen ooren afsnijden ende bannen

1 
verstaen~ 

de (niet heel tonrecht) dat de schaemte zo eenmael verloren 
z~lnde. zuleke Landlopers ende diefkens eerst onder den Rab
bauwen ende voorts aender galgen werden gebanncn. hoe we! 
zy anders dickmaaJ niet gheheel ongheneselijck zijn. 

Xl 

ENDE waar ten derden nodigh te ghebruyken teghen den 
dootschuldigen seheimen eemgen straffe bitterder wesende dan 
die dood zeivt, daar af oock d'exempelen bereyt ende Over al 
voor oogen mochten zyn tot bewijs van een strenge ende on. 
verbiddeIkke, ooc ianghdunghe straffinge zodamgher boeven. 

tJf:nemen: vernietigen 
ocsChadi'gh.t: gemolesteerd 
ouedets: beulen 
Item: evenzo 
eXecutie!!: berechtmgen 

mIts dien: daardoor; verschiet: voorschieten Van geld; ghevrijt: veTiost 
kleyne sc. IJe'f'schiet 
ombescheydene: onoordeelkundige 
ghereden: vastgestelde 
lichteUck: gemakkelijk; rUsomlm: omdat men 
vto'Tttacnde: ervan overtuigd 
SChaemte: eergevoeL 
aaar af~ waarvan; bere'}.t: treffend 

X 

In de tweede plaats IS het nodig een mall1er te vinden om de j 
verwachting van de mISdadigers ongestraft te blijven te verme~ 
tIgen. Daartoe IS het dienstig de angst van de boeren dat aan I 
lijf en goed schade toegebracht wordt weg te nemen. wat kan' 
gebeuren door een zodamge bestraffing van de mIsdadigers da~ 
zij de boer met opnieuw lasng vallen. als op wraak beluste i 
beulen van arme sloebers. zoals nu dagelijks gebeurt na verb~
nmgen, geselingen en dergelijke straffen. Evenzo IS het daar tOf 
dienstig de slapheid van de schouten weg te nemen en wel dOQ 
door sneUere en duidelijkere berechtmgen dan nu, zodat de \ 
schouten daardoor van de grote kosten verlost zijn en de klejne 
kosten gemakkelijk terugbetaald krijgen. Tenslotte kan het \ 
daartoe ook dienstig zijn de onoordeelkundige bannhartlghei5 
van de schepenen weg te nemen, die erurr bestaat een straJ die, 
past bij een grote of kleme m)sdaad te gemakkelijk tematigenr 
aangeZIen men de schepenen er nu slechts met tegenzm toe ! 

Ziet komen landlopers te laten geselen en diefjes de oren te la~\ 
ten afsnijden en te verbannen. ervan overtuigd (met geheel 
ten onrechte) dat wanneer het eergevoel op deze wijze een~ \ 
maal verloren IS gegaan, zulke landlopers en diefjes eerst onde, 
de misdadigers en ven.'olgens aan de galg terecht komen~ hoe w 

wel ze anders vaak met helemaaL onverbeterlijk zijn. 

Xl 

In de derde plaats is het nodig cen straf bitterder dan de dood \ 
zelf toe te passen op schurken die de doodstraf verdiend heb· i 

ben, waarvan ook de voorbeelden mdrukwekkend en overal tel 
Zlen moeten zijn, als een bewijs van strenge en onverbiddelijker 
alsmede langdurige bestraffing van zulke boeven. I 
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XI) 

INT iij. artikele voor dine îs gezeydt vande middelen Om te 
comen tot kenmsse vande ledighghangcrs, daar af ick nu wil 
ghaen tot de wijse amme te voorhoeden den aanwas der zelver, 
om daar na voorts te handelen vande straffing daer tegen be
quaam zijnde ende ten laatsten hoemen der quaaddoenders 
hoope van onghestraftheyd, van ghelijcken henJuyder kleyn 
ontslch wegh zoude mogen nemen. 

XII) ALLEN LEDICHGANGERS WERC BESORGEN. 

TOT voorhoeding vanden milden aanwas der schadelvke ledigh 
ghangers waar nodigh den ingeborenen werek te geven. ende 
den vreemden uyt te sluytcn. 

XIII) 

BEROERENDE het werck gheven voor den inheemschen. mos
ten bedacht zijn wijzen bequaam zijnde m elcke plaetse om zo 
wel vrouwen als mans personen stadelijek te onderhouden in 
eemgen nutten arbeyd. op dat henluyden den ghewoonlijcken 
valschen onschuld van niet te doen te hebben ghanschlijck 
mocht benomen werden. Ende dit meest Inden Steden want de 
Dorpen doorghaans mrn volx hebben ende meer onkonstighen 
arbeyd van spitten maeyen dorsschen ende dierghe1ijcken 
meer. 

XV 

ONDER den Steden heeft elck doorghaens zijn besondere 

daar af; waarvandaan 
t)eattaam: geschikt 
van gltelijcken: alSmede 
fint,stelt: vrees 
müden: welige 
Beroerende: Betreffende 
stadel~ick.: voortdurend 
onschu.ld: verontschlildigmg, smoes; met: mets 
ankonstighen artuyá: ongeschoold werk 
aoorghaens: over het algemeen; besandere ghenaáe van hanterrng: eIgen 

XII 

In par. IX is gesproken over de methoden om tot registratre 
van de lediggangers te komen, waarbij aanknopend ik nu over 
wil gaan tot de mamer om de aanwas van de lediggangers te 
voorkomen, om vervolgens de bestraffing die ervoor geschikt 
IS te behandelen en tenslotte de verwachtmg van de misdadi
gers ongestraft te blijven, alsmede hoe men hun gennge vrees 
daarvoor weg kan nemen. 

XlII ALLE LEDIGGANGERS WERK BEZORGEN. 

Ter voorkommg van de weJige groei van het aantal schadelijke 
lediggangers IS het nodig de autochtone bevolking werk te ge
ven en de vreemden bUlten te sluiten. 

XIV 

Betreffende de werkverschaffing aan de autochtone bevolking: 
moeten mameren bedacht worden die voor elke plaats geschikt 
zijn om zowel vrouwen als mannen onafgebroken bezig u 
houden met een of andere nuttige werkzaamheid om hun het 
gebruikelijke smoesje niets te doen te hebben helemaal te kun~ 
nen ontnemen. En dit vooral in de steden, want de dorpen 
hebben doorgaans minder inwoners en meer ongeschoolde ar~ 
beid in de vonn van spItten, maaien, dorsen en dergelijke. 

XV 

Elke stad heeft zo zijn cagen vormen van economische bedrij-

8 
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ghenade van hanterIng, ende en magh derhalve hier gheen een
rehande voet, passende Voor alder steden schoenen, gestelt 
werden. Ende wil daeromme cenen stellen bequaam zijnde ten 
mmsten VOor eemge Steden Qmme oud ende jong, man ende 
VfQu stadelijCk te moghen doen hebben oorbaerHjken arbeydt. 

XVI 

GHEKOMEN zijnde doort middel vanden neghensten artikefe 
alhier. of door andere bequamerc. tot kenmsse vande ledige 
personen, Müchte eleke Stad door d'overhevdjaerlix ghesteIt 
werden VI.Cr eersame dOOfSichtlghe mannen ende Vlcr eerbare 
wel huys houdende matronen amme te doen zo hkr na voight. 

XVI] DER MATRO~E~ OPSIeRT OP VROUWEN ENDE 
MEYSKENS. 

TE weten de matronen omme alle daghe op zekere uren te ver
samen In een zekere plaetse, daer zy zouden uvt leveren vlas 
ghaem ende webben acn hekeisters, sPInsters. wevers offte 
weefsters ende bleycstcrs enae oock amme tvlasch, tgaerne 
ende den webben ontfangende l het loon na betamen daer af te 
betalen j ende van alles ghoed boeck te houden. 

XVIIU 

TOT welcke betaling de Stede offte goede iuyden dezen ar
beYdshuyse zouden moeten onderleggen een~ge hondert gulde. 
nen naer evsche vanden arbeydtsters. Daer aen QuaIijck schade 

vonnen van economIsche bedrijvigheid 
eenrehande Voet: éénzelfde leest 
001'b aerUiken: nuttige 
dOOTSfChtigiu:: verstandige 

wel huys hOudende matronen: bekwame huismoeders 
vcrsamen. verzamelen 
u'Yt leveren: uitreiken 
webben: weefsels. 
bleycste7s: bleeksters 
Paragraafnummer XV/lll: lees XVIU 
goede: welgestelde 
onderleggen: ondersteunen met 

vlgheid en derhalve kan .hier met éénzelfde leest waarop de 
schoenen van alle steden passen gegeven worden. Daarom wH 
ik er een aanreiken die tenminste In emge steden bruikbaar iS i 

om oud en jong, man en vrouw voortdurend van nuttIge arbeid: 
te voorzIen. ! 

XVI 

Als m.b.V. de methode die hier In par. IX genoemd is of m.b,v'l' 
andere l doeltreffender methoden de lediggan.ge~s ge;.eglstl'eerd 
zijn. dan kunnen lil elke stad door de overheId J aarhJks VJer : 
verstandige mannen met een goede reputatu:: en vîcr fatSQen~1 ' 
lijke, bekwame hUIsmoeders aangesteld worden Om als volgt te 
handelen: , 

XVII TOEZICHT VAN DE HUISMOEDERS OP VROVWE~ 
EN MEISJES I 

De hUismoeders nL kUnnen worden aangesteld om elke dag oJ 
vastgestelde uren samen te komen op een afgesproken plaats, I' 

waar ze vlas, garen en weefsels aan hekelaarsters, spmsters, 
wevers of weefsters en bleeksters Ultdelen en ook om, als ze : 
het vlas, het garen en de weefsels terug gekregen hebben. daar~ 
voor een passend loon te betalen en om van alles goed beek t1 
houden. 

XVIII 

Om dcze betaling mogelijk te maken moeten de stad of de w<'fl~ 
gestelde burgers van goede wil deze werkplaats ondersteunen: 
met enige honderden guldenSt zoveel als de tewerkstelling va~ 
de arbeidsters verelst. Daarvan valt nauwelijks verlies te vrezer' 
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te beduchten, ffiaer wel WInst Uvt te verhopen staat door 
Godes zegentng, zo oock tghaern beter IS dan tvlasch ende de 
webben dan tghaern, ende mitsdien de ghemeente Van den 
bedelIast ghevrijt zoude zijn vanden armen die van haren 
eyghen handsarbeyd zouden leven. 

XIX 

ENDE zouden mede die matronen ghoet OpSlcht nemen opten 
gheenen die tghehekelde vlaseh, tghaern. of de webben lang
saern brachten, omme zo zy vermereten zulx te komen uvt 
traeçheyd~ den zelven traghen zulx dickmaeJ plegnende. na 
voor ghaende scerpe berespmgen. waerscouwmgen ende drey. 
gherncnten. aen te gheven den SChoutet, die zodamgen stellen 
zoud~,OP cenen toorne daermense eenen tijd lang na sehulde. 
v!ytehJcken zoude teren wercken. op water ende brood, dat. 
men haeT zoude gheven te1cken als zy Juvden eenen bequamen 
daghwerck zouden op leveren ende anders met. 

XX DER MANNEN OPSICHT OP MANS ENDE 
KNECHTKENS. 

MA ER zouden die Vler eerZame mannen scherp opsicht dra~ 
ghen opten ledighen mans perzonen Jongen ofte ouden. omme 
den knechtkens, geseIIen ofte mans gheen ambacht konnende 
te besteden aen eenrghen Meesteren van onkonsttghen offte 
ooek konstJghen hantwereken na de grofheYd ofte abelheYd 
del' Leerlingen, ende den ghenen die ambachten konnen a~n 
werd helpen, al waart schoon om wat mmder loons, zoot 
beter lS wat ghedaen ende ghewonnen, dan wmneloos 1edigh 

zo (Jock: aangeZlen 

webben: weefsels; mitsdien: daardoor;güemeente: gemeenschap 
o (meM nemen: toezich t houden 
toorne: geVangems 
bfqUamen dagr:werc!t: behoorHjke dagproduktte 
Mller: Op hun beurt 

kn~r;htkens: Jonge Jongens tot ca, 12 jaar;geselkn! Jongens van ca. 12. 
16 Jaar 

te besteaen: te werk te stellen: onkonsttghen: ongeschoolde 
grofheyd: domheid; abelheyd: handigheid 
al waart schoon; zij het dan, zeet: omdat het 
tLtnneloos! zonder verdiensten 

maar wel wmst te verwachten~ omdat Gods zegen erop rust en! 
ook omdat het garen meer waard is dan het vlas en de weef
sels meel' waard zijn dan het garen. Daardoor zal de gemeen
schap verlost zijn van de last van de bedelende armen .die dan 
lnlmers met hun eigen handen de kosten zouden verdIenen, 

XIX 

Verder moeten die hUismoeders goed letten op diegenen die 
het gehekelde vlas, het garen of de weefsels met tijdig mleve
ren. Als ze vaststellen dat dit het gevolg IS van luiheid. dan , 
moeten ze deze lUJaards die ZIch hîer bij herhaling aan st:huld, 
maken na voorafgaande scherpe benspmgen, waarschuwmgen; 
en dreIgementen aangeven bij de schout die zulke figuren In ! 

een gevangems moet opslmten Waar men ze zo lang 31.8 nodig fS 
vlijtig kan leren werken, op een rantsoen van water en brood 
dat men hun moet verstrekken elke dag waarop ze een behoo . 
lijke hoeveelheid werk. hebben afgeleverd en anders nIet. : 

XX HET TOEZICHT VAN DE MANNEN OP VOLWASSEr· , 
EN JEUGDIGE MANSPERSONEN. 

Op hun beurt moeten die Vler algemeen geachte mannen : 
scherp controle uitoefenen op de mannelijke werklozendon~ 
of oud en moeten erop toelaen dat de OngeSChoolden,J01.,g, I· 

wat ouder of volwassen, naar gelang ze dom of handig zijn te 
werk worden gesteld bij bepaalde bazen die een bedrijf lllt~ , 
oefenen waarvoor geen bijzondere ,kundigheid vereist IS of O~k 
bij bazen bij wIe dat wel het geval IS. De geschoolden moete 
ze aan werk helpen, zij het dan voor wat mmder loon, omda, 
het beter IS wat te doen en te verdienen dan zonder mkomst~n 

i 
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gheghaen twe1ck met dan quaed leert doen. 

XXI 

ENDE zouden deze arbcvdsvoochden alle hevIigh aVonden 
omme ghaen tcn huyzen vanden !v1eesteren der leerlingen ofte 
arbeVdsgesellen. te vernemen of zy luyden oock stadelijek te 
werck Comen ende vJvtelijck arbeYden of leren ende metten 
traghen handelen als Voorstaet va~den vrouwen! artykelen XIX, 

Belangende nu het school ghaen ende predkk hoor~n op ZOn~ 
dagen vande knechtkens ende mevskens mochtmen vOlghen 
den voet nu al gereedt wesende inden hevlighen Geest, offte 
der huys armen huyzen. 

XXI] 

zo vele nu aanghaat vanden vreemden gezonden ende 
stercken I.edigh ghangers, zoude licht moghen geschieden doon 
stadigh wachten 1nder poorten, daar zulx van zelfs valt. Off 
anders door scherp gebod ende vlvtJgh onderhouden dat me" 
mand eentghe vreemde ghezonde ende stercke bedelaers her
berghen zoude, zonder den namen aen te brengen totten Offi
Cler, ende dat dan noch nIet langher dan eenen nachte op 
merckelijcke boeten. Maer mochten zeer oude, zeer jonge, oft 
krancke ende lidbrokighe per2;onen, na gheleghentheYd mden 
Ghasthuysen gheherberghet werden. 
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ZO mochten mede de bedelael's zelve, langer dan cenen nacht 
(het zv dan bv verwlsselinge van name of anderes) In een stede 

qrtJeydsvooc!Hten: loezlchrhouders: heyligh avonden: vrije avonden 
(voorafgaand aan Chmtelijke feestdagen} 
stadelijek: voortdurend 
Beiangende! Wat betreft 

den voet ••. we~'ende: de regels dje nu ai gelden; /leyliglten Geest l".1 huy
zen: zw Inleiding p. 29 
Zo üele nu aanghaat vanden: Wat betreft de 
J.'tadigh wachten: onafgebroken controleren 
merckeIJj'cke: aanzienlijke 

Hdbroki'ghe: Invalide; na ghetegnentheyd: eventueel 

werkloos rond te hangen, wat alleen maar tot mlsdaatl leid!.) 

XXI 

Verder moeten deze toeZichthouders alle vrije avonden een , 
ronde maken langs de bazen van de leerlingen of knechten or 
te mformeren of ze wel altijd op hun werk komen en vlijtig 
werken of leren. Met de lUiaards moeten ze handelen zoals 
hierboven m par. XIX over de vrouwen vermeld staat. T.a.v.': 
het schoolbezoek en de zondagse kerkgang van de Jongens e~ 
meisjes kan men de regels volgen die momenteel in de Heiligî
Geesthmzen of armenhUIzen gelden. 

, 
XXII 1 
Wat nu het toezicht op de gezonde en krachtige bedelaars v, n 
bUlten de stad betreft, dit kan gemakkelijk p~aats ;:nden df· r 
onafgebroken controle bij de poorten waar dIt m een moel! 
doorgaat. Of anders door éen strenge verordemng waaraan 
nauwgezet de hand gehouden wordt, dat memand gezonde n 
krachnge bedelaars van elders mag herbergen zonder de na-' 
men aan de schout door te geven. Dat mag dan nog hoogst~ns 
voor één nacht met zware boetes voor overtreders. Wel kunpen 
zeer oude. zeer Jonge of zieke en mvalide personen eventue~l 
m de gasthmzen worden ondergebracht. ! 

XXIII 

Op dezelfde wijze moeten ook de bedelaars zelf die langer ran 
één nacht (door van naam te veranderen of op een andere J~a
mer) Hl een stad verblijven. gestraft worden door ze evenv :el 
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blvvende, ghestraft werden, met zo veele maenden lang als zy 
dagen langer dan cenen dagh In eleke stede bleven, ghebannen 
te werden mden ghemeynen wercken daar af noch ghezeyt zal 
werden. Ende waer te verhopen, zo zuIcke straf strcngelij-ck 
waat onderhouden; zo wel aenden vreemden bedejaers zelve 
als aen die henluyden herbergen, dat alle vreemde Rabbauwen 
haest vervreemden ende wegh blyven zouden. 

XXIIIJ GHEREDE ENDE NUrBARE STRAFFINGE. 

K~MENDE nu optc gherede wijze van de straffe der ghezonde 
Jcdlghghangers wil kk hier stellen vier, ende anderen dacr 
mede aanwijzmg doen omrne zelve andere ende beter middelen 
na gheJegenheyd der Landschappen daeT ZV luyden wonen, te 
bedeneken. 

xxv GALEYEN TE ROE YEN. 

DEERSTE daer van fS. datmen machte doen maken Roeysche
pen. van grootheyd ende memchtc Van nemen nade gheI~ghen. 
heyden derveeren van Aemsterdamme ende Dordrecht op ver~ 
scheyden plaatsen zijnde. ende die zelve ooek licht ende stijf, 
alleen om menschen te: voeren, ten halven met een afschutsele 
tusSChen den roeyers ende reyzenaers, zo dat niemand vreemts 
en mochte komen byden Roerers, die op hare baneken vast 
gheketent zouden roeyen onder tgebied van strenge Patronen. 
ende zoude der Rûeyers spijse zijn brood ende haer dranek wa. 
ter. 

ghemeyrlen wercl{;ef/: projecten van algemeen belang 
lUlest: weldra: vervreemcten: opkrassen 
gherede: passende 
Vlcr: nl, middelen 

na gn.elegen4eyct der Landschappen: afhani{elijk van de omstandigheden 
10 de gebieden 

n,aae gJu:legh~nheyaen lvan 1: naar voorbeeld [vanJ 
lu:ht ende stijf: wendbaar en goed in het water liggend 
ten kalven met een afscnutseie: in het midden met een scheidingswand 
tgebied: toezicht 

maanden als het aantal dagen dat ze boven die ene dag i~ een i 
stad doorbrachten te verbannen naar de projecten van al,ge- ; 
meen belang waar nog over gesproken Z.al worden. Als die st rtf 
streng wordt toegepast zowel op de ultheemse bedelaars zelf 
als op WIe hun onderdak verlenen; dan IS te verwachten dat a, e 
mIsdadigers van elders haastig naar elders zullen vertrekken e~l 
weg zullen blijven, 

XXIV 
I 

PASSENDE EN BRUIKBARE STRAFMETHODESJ 
! 

Ik ga nu over tot de passende ,w.ijze waarop gez~nde leegl~pelS 
gestraft kunnen worden en wtl m dat verband hler vle:. ffildd ~ 
fen naar voren brengen en anderen daarmee een rlchtlIJn gev ,n 
om zelf andere en betere te bedenken afhankelijk van de lok~e 
omstandigheden. I 

XXV GALEIEN ROEIEN. 

Het eerste middel is roeischepen te laten maken van eenzelf4e 
omvang en aantal riemen als de beurtschepen die vanuit Am, 
sterdam en Dordrecht op alleriel plaatsen varen, verder wenq
baar, goed in het water liggend en UltslUltend voor personen1, 
vervoer, In het midden moet een scheidingswand tussen de i 

roeIers en de re1zlgers zijn. zodat geen onbevoegde bij de rOe'J
ers kan komen, die, op hun banken vastgeketend, moeten ril. 
en onder leiding van ~~renge opzichters. Het voedsel van de 
roeters moet brood zijn en hun drank water. , 
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XXVI 

Hier op zouden VOor een J acr zes, thien off hondert na 
schuld ende ghelegenheyd ghebannen werden. alle ghesonde 

405 bedeiaers, dieven, gheweldighers. knevelaers ende andere quaed 
doenders niemanden ghedood hebbende, Zonder te vergeten 
wljvesmlters, dage1ijxe dronckers, tuyschers, doorbrengers 
ende kinders hoor ouderen lastlgh ofte wederspamgh zijnde. 
weIcker kost men opter: roeyschepen of GaJeyen ZOUde kopen 

410 omme te leren roeyen en alzo Inde pjaatse van kerckers, dol, 
huyskens. doorkisten ende Kastelen ghebruiken deze Ghaleyen 
die so geroeyt zijnde den kOopman veyIJgh aJs snelswemmende 
visschen door storm ende onweder ter begeerder plaatsen Zou
den moghen brenghen. 

415 XXVI] 

MAER zo Iemand in dese meuwicheyd zwaricheYd (meest 
allen meuwicheYden verzellende) wilde maken van de kosten 
der Scepen, oft hinder der SClpperen ende Sehuytluyden: die 
zal haest vemoech t zijn met het onwaerdeerHjck profijt dat~ 

420 men trecken zoude uyte verpachtIng ofte bediemng der voor
schreven Veeren. lek zwijge met de gereedheYd der Roeyscepe. 
pen nu al Voor handen zijnde ooek met de vermindermg vande 
groote kosten der justitlen nu vallende zo int lange leggen, als 

403 na: afhan.ll.elijk van 

404 ghelegenheyd: omstandi.gheden 

405 gIJcweldighers: geweldP!egers; knevetaers: afpersers 

407 Wt,Vesmlters; vrouwenmishandelaars; tuvschers: dobbelaars; doorbren_ 
gers: verkwIsters 

408 hoor: hun 

409 wekker kost men I···] ZOUde kopen: die men In de kost l ... ] zou kunnen dOen 

41 ij IUrclters. aolhUYSkens, doorkistcn ende Kaste/en: SVnontemen Voor ge-
vangenissen 

416 Zwartcheyd [.,oJ malr.en: bezwaren opperen 
417 VI?t'zeJtende: aanklevende, vergezellende 
418 der: voor de Lschippers} 

419 naest 'lJerrUJeckt :ûin: sPoedig tevreden gesteld zijn; OnwilerdeerlJ)"ck: on
schatbaar 

420 bediening: exploltatIe 

421 lek Zwijge: laat staan;gereedheyd: bruikbaarheid; Roeyscepepen: lees 
Roeyscepen 

422 QQClc alsook 
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XXVI ol 

oor één zes tIen, of honderd jaa~ Naar deze schepen moeten v • rt~eding en de prakn~ : 
( 1 de zwaarte van hun ove , 
al naar ge ~ng ezonde bedelaars, dieven, geweld~ 

sche mog~hJkheden} alle ~ mIsdadigers die niemand van het 
plegers, afpersers en ande e worden zonder voorbij te 
leven beroofd hebben, verbannen 'dronkaardS dob-

gaan aan . die hun ouders tot last 21Jn 0 
belaars. verkwlster~.en k:n~:~no de roeischepen of galeien I 

die onhandelbaar ZIJn,. dIe p Zo kan men alduij în 

de vrouwenmlshande1aars, eeuwIge , .. JO 

d m ze te leren roeIen. 
de kost kan oen 0, alclen ebruiken, die. op dez 
plaats van ze op te slUIten deze g 1 d gkoopman veilig door i 
wijze voortgeroeid, als VIssen Z7 ~e v e bestemmmg kunnen 
stonn en slecht weer naar de p aa s an 
brengen. 

XXVII J: 
.0 - wi heid moeîlijkheden maakt. 

Maar aIs le~and b-y d~~~ nl~~an gelke nieuwigheid, nl. over d : 
een begeleIdend verse lJnse

e 
hinder voor de schippers en de ! 

kosten van de schel'en of doedi tevreden gesteld zijn do~r de 
bootslUI, dan zal hl] .wel sp aI ~a1en Uit de verpachtmg of eXl 
onschatbare Wlflst dIe men Z h en"n zeker ook aI doq 

rode beurtse ep ,,- . , 
plOltatie van de genoe h pen die nu al voorhan~' 
door de bruikbaarheid van de roel~~n ede hoge gerechtelijke 
den zijn en door de vermln~ermgwel aan het langdurig vast
kosten, die nu verbonden zUn zo 
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mt executeren der gevangenen, Doek daer mede dat weyuJgh 
SCIppers sich generen met menschen vracht, ende men wel 
schuyteboeven vindt1 die rechte boeven zijn zo wel het roeven 
opten Ghaleyen verschuit hebbende, als zy zeer wel roeven 
konnen. 

XXVIIJ DUYNEN INDEN MEYREN BRENGEN. 

DE twede middele IS datmen dit quade volck ghoed land Zoude 
doen maken vande schadelijcke duynen ende meren. tWelck 
filet kommerlijck schijnt, alsmen d~n Rabbauwen met ketens 
off yzeren bouten aend~n anderen gevetert zijnde by koppe
len" tzand dec1e werpen in ende wederom uyten schuyten ten 
opslen vanden Patronen der werckender Rabbauwen: zo mden 
meren ende veenen, als inden duynen te bestellen tot bengeJ
meesteren der schelmen ende regeerders vande affkernnge 
roette toemakinge vanden lande. Wekk geboefte droogh brood 
eeten, water dnncken ende op droogh strov rusten zoude. binw 

nen een besloten plaetse te maken ter sted~n ofte Dorpe. 
naestleggende den pJaatse daar langhst werck van afkarringe 
zoude vaUen, 

nu val:~ncte: die nu nodig zijn; za j, •• ] ais: zowel r ... ] als; tnt ,ang€! leg
gen: bIJ het iangdung gevangen hOUden 
executeren: bestraffen 

steh generen met: de kOSt verdienen met 
verschult nebbenae: schuldig zijnde 
meyren: meren 

sChadelt'jcke: sc. vanwege stuifzand en afkalvende oevers 
kammerliîck: bezwaarlijk 

aenlien anderen: aan elkaar; get/etert: geklonKen; oy koppele.n: paars. 
gewijs 

ten opsl'en van: onder het toeZIend oog van 
zo I.·.]a/s; zowel [ ... 1 als 

te oesteUen: aan te stellen; oengeimeesteren der SChelmen: opZIchten: 
over de boeven 

affkeTTlnge ..• lande; de werkzaamheden van afgraving en JandWjnmng 
besloten P/Ile.tse: afgesloten rUImte 

naestleggende: het dichtst gelegen bij; langhst: het langdurigst 
vallen: geschieden 

zetten van gevangenen als aan het voltrekken van hun straf L 
ook al daardoor dat wemlg schippers de kost verdienen met:' 
personenvervoer en men zeker wel scheep sm aten (knechtS)!' 
kan vmden, die ook echte celmaten (boeven) zijn en die me 
alleen het roeien op de galelen schuldig zijn. maar daarbij 0 k 
nog zeer goed kunnen roeien. 

XXVIII DUI;\IEN IN MERR."l WERPE;\I. 

Het tweede middel is dat men dit ,Iechte volk goed land la* 
maken van de schadelijke dUlnen en meren. Dit lijkt met b1-
zwaarlijk, als men de mIsdadigers, met kettmgen of ijzeren: 
bouten paarsgewijs aan elkander gekoppeld, het zand in en! 
weer UIt de schuiten laat scheppen on~er het :oezlend o.~g yan 
de opzîchters van de werkende mIsdadIgers, dIe zowel bIJ df 
meren en venen ais de dumen moeten worden aangesteld OIr 
onder de schurken orde te houden en de werkzaamheden vrn 
afgravmg en landwmnmg te regelen. Dit geboefte zou droO$ 
brood moeten eten, water dnnken en op droog stro rusten ~n 
een afgesloten ruimte, te bouwen in de stad of het dorp he~ 
dichtst bij de plaats waar het afgraafwerk de langste tijd zor' 
vergen. 
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XXIX RABBAUWEN KERCK ' , 
E;\IDE BANT WERCKEN, ER lI\ ELC LANTSCBAPPE 

DE derde middel lSI datmen midts m el 
bouwen een grote sterck I ck Landschap mocht 

e g levangent~ " 
hutkens ende eCn rUVm I :.se met memchte van 

cp aatse Int m"dd 
een ambacbt konnende 1 en, daermen elck 

zOUde Jeve .• 
Schappe (als een scoemaker Leest ~en z1Jn stof ende ghereet
werx te makene zonde h b' etsen. leer naeJden) om Wat 

, r cm l'ood te h 
eerst een matclijck daghw k ~A' ,g even. hy en leverde 

erc . H'.Iaer dIe ghe b 
nen. mochten !eeren nette br ct en am achten kon-

cv en speld I. weven hout sagen ende ad' ema~en. spmnen n ere derg r k • 
nutte ambachten om mett .. _ e lJC e Onkonstlge. macr 

f • er tIJd '>"erek ( I o t te vasren. a S voomJ te leveren) 

XXX GEVANGENISSEN 
GEMENE WERCKÊN. INDEN STEDEN ENDE 

ENDE mocht de vlcrde midd I .. 

460 
werde een gevangemsse beq e zlJn dat In e.lcke stede gebout 

, uaem voort gh b f 
nen. als omtrent den sted e oe te zo van bin" 
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en, ende de set j b 
ten doen plegen ende leren d' 'IC a s. Oven ambach~ 

, H.:!men Oock b ' 
anderen vast geklollcke " \-' paren aenden 
, n ZlJode gebru T k 

t vesten der Steden aen wall' ,~c en Zoude mogen aen 
, ,en, aen dljcken d' 

wateren, aen heven, delven ende allen' e • aen lcpmge van 
mIts dat daer voor ontf _ g meen lands wercken 

angen WIerde b d ' 
huyr der zelver tot henll' d~ y en regeerders dach 

, e en onderhOUd . 
ende stl'oy daer af genIetende t' I" • aen broOd, kleed 

ame lJCk Joon, 

müJ.ts In eic/{, Ltmd~'clla~' 'dd 
hutker>s: ceHen tJ. ITU en III elke regw 

eert mateliick tiagkwerck' een " 
nette l1re)lCierr ne," b' behoorlIjke dagprodUktle 

, .. n relen 
gemerte wercken; prOjecten van aJ"'e ' 
beQuaem; geschikt. zo I I a' . b meen beLang 
OmtrCtlt' UH d ' ... IS, ZQwel {." I als 

, e omgevmg- van 
vesten; fortifkeren; diepttige va , 
delver.: graven. ffemee~ I rt uateren. baggerwerk 

'0." ,. andswercken" op b 
regeerders: beheel'lter ., en are Wo:o:rkeu 

s, OPZIchters: dacn IIl;Y" U'lke 
,1 nng per dag 

XXIX GEVANGENISSEN VOOR DE MISDADIGERS iN 
ELKE REGIO, EN WAT ZE DAAR MOETEN DOEN: 

Het derde mîdde1 is dat men midden in elke reglO een grote 
solide gevangems kan bouwen, met een flink aantal cellen en 
een ruIme binnenplaats, waar men aan leder die een ambacht

j
' 

meester IS matenalen en gereedsdlappen moet geven (bij voor 
beeld aan een schoenmaker leest, elzen. leer en naalden) om 
daarmee werkstukken le vervaardigen. waarbij hij geen brood! 
krijgt, als hij niet eerst een behoorlijke dagtaak volbrengt. Oet 
genen die daarentegen geen ambacht beheersen, kunnen 1ere~ 
netten vlechten. spelden maken, spmnen. weven. hout zagen.! 
en meer van dergelijke ongeschoolde doch nuttige werkzaam .. L 
heden. om na verloop van tijd werk als boven beschreven af i 
leveren, of anders te vasten. ! 

XXX GEVANGENISSEN IN DE STEDEN EN OPENBARb 
WERKEN. 

En het vierde middel kan zijn dat in iedere stad een gevange4iS 
gebouwd wordt, berekend op het geboefte zowel uit de sted~n 
zelf als UIt de omgevmg daarvan, dat men, als bij het bovengf,'
noemde derde middel} ambachten laat uitoefenen of eenvou i· 
ge vaardigheden bijbrengt, en ook, paarsgewijs aan elkaar va t
geklonken kan gebruiken bij het fortificeren van steden, bij i 
het bouwen van muren en dijken, bij het uItbaggeren van w~
teren, en bij helen. graven en alle andere openbare werken. 'jVat 
z,j ermee verdienen moeten de beheerders ontvangen om voor 
hun onderhoud brood, kleding en stro te kopen. terwijl z~j ! 
zelf daarvan ook nog een behoorlijk mkomen kunnen gcmejen. 
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XXXI UUTBRECX VERHOEDINGHE. 

ENDE om In allen ghevaHe den uvtbreck off \veghloping der 
470 Rabbauwen te voorhoeden, mochten alJe doodschuldighe ge. 

merct werden jilt aensJchte met brandteken off met noes
splitting! zUlx dat zy luvden noch ai schoon ontkornende 
eeuwighe ballingen mosten blyven. ofte als vluchtrghe ende 
verdoemde slaven tallen plaatsen by allen OfficIeren zonder 

475 alle Vonlllsse ghehangen worden. Maer andere weghlopers met 
dootschuldigh wezen de mochten vant weghlopen gestraft wer~ 
den met dubbeleringe des tijds hoorder Bannissementen mden 
ghemeynen arbeYd. 

XXXI] NUT TRECKEN CYT DEN ONNUTTEN 
480 RABBACWEN. 

VOORWAER nademae1 men in Spanglcn ende ltalien betaelt 
Voor een onkonstlge sIave tachtlgh of hondert ducaten, de 
Rabbauwen dezer landen veel al eenigh nut handwerck kon. 
nende, Behoren mede geld waardigh te zijn, ende beter dam 

485 doden, dat IS tot nict maken alhier: Te meer gemerckt hier te 
landen zo wel werck voor henJieden IS te vmden, Zo dat hier 
mne Ons luvden DIet anders en schijnt te ghebreken dan de wij
ze ende handeling om den Rabbauwen recht ende tot der Lan
den nut te gebruvken. Ende en waer daerom niet ongeraden 

490 dat wy m dezen eenmael bestonden na te volgen den ouden, 
die (zo Plutarcnus schrijft de Capjenda utHitat &c.) zich eerst 

468 uutbrecx 1.ierhoedinghe: het voorkoJllen van ontsnappmg 
470 alle doodschuldtghe: aUen die een hatsmudaad hebben begaan;gemerct: 

gebrandmerkt 

471 brandteken: brandmerk; noesspliUing: het:in tweeën splijten van de neus 
472 noch at schoon ontkomenae: ook al ontsnappen ze 
474 Vl:Ttioemde: vogelvrije, ~onder aUe VOflnl$$e: zonder vorm van proces 
477 dubbetertnge; verdubbeling; hoorder ... arbeyd: van hun gedwongen te-

werttstelling m openbare dienst 
481 nademaet: aangezien 
482 onfwnstsge: ongeschoolde 
48,5 met: meta;gemerclLt~ omdat 

486 zo wet: evenzeer (als m bovengenOemde landen) 
481 ghebreken: ontbreken 
488 recht: op de JUiste wljze 
489 nwt ongeraden: raadzaam 
490 bestOnden: ertoe overgmgen, probeerden 

491 Plutarchus: Coornbert verwijst naar paragraaf 2 van Plutarchus' De 
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XXXI VOORKOMI:\1G VAN UITBREKEN. 

k n dat de misdadigers ooit uitbreken of En om te voor ome bb 
k nen allen die een halsnllsdaad begaan he en, 

weglopen, un f kan hun neus gesple
in hun ge:w:ht gebrandmerkt worden, 0 al "d ballin. 
ten worden, zodat zijt ook al ontsnappen ze. voo~. tIJ ; 

oeten bliJ 'ven of als voortvluchtige, vogelvrIje slaven j' 
gen m, d vonn van 
overal door Iedere gerechtelijke am btenaar zon eT _ b k s 

gehangen kunnen worden. Maar de andere UIt re er • 
proces b n hebben kunnen voo die daarentegen geen halsmisdaad egaa .' d .. d ' 

, 10 en estraft worden met verdubbeling van e tIJ : e: :u; ge~wo~gen tewerkstelling aan projecten van algemeen! 

belang. 

XXXII WINST BEHALEN mT WAARDELOZE 
MISDADIGERS. 

- n U1 Spanje en Italië voor een ongeschoolde sjaa~ 
AangeZIen me b d misdadigers ; 
tachtlg tot honderd ducaten betaalt, ehoren e db' d 1 

d ze <treken die veelal een of andere nuttIge han ar el 
van e... , .. t goed om g " 
beheersen zeker eveneens geld waard te ZIJn. en e 

.' den dat wil zeggen tot niets gereduceerd te wor~ 
dood te wor , .. 1 r'kt h t onS JU deze : 
den zoals hicr de gewoonte IS. BIJ~evo g IJ e , d ~; 
zaak slechts te ontbreken aan de jUiste m~thode ome~~s~:lT~! 

digers tot nut van dteezpe r~~:::~i:~i~e:~.u z~k~~;r~~:Orouders nr' 
om raadzaam eens d 
te volgen die (zoals Plutarchus schrijft lil De caplen a t 

' tevreden waren gewces utilitate. etc.) nadat ze er eerst mee 



vernoecht hebbende met hem zelven te veylighen vant schade~ 
Iijcke wilde gedierte, doort schieten ende doden der zelver. 
metter tijd verstandigher zijn gheworden, lerende den wilden 

495 beesten oock betemmen omme tot henluyder oorbaerlyken 
dienst te ghebruvken. 

XXXII] OORBAAR GROOT. 

ZEKER den dienst ende oorbaer diemen uvten ghezonde boe
ven zoude moghen treeken, en zoude met kleyn maer over 

500 groot wezen, waort datmense leerde recht ghebruvken, omme 
doort roeyen opten wegh Van den reysenden man in allen we
der ende wind, snelIijck ende veyIichlijck te voorderen. om 
vande onnutte ende jand~verstuvvende duvnen ooek vande 
land-verslinnende meeren met alleen het ghoede bnd te be· 

505 schennen, maer ooek zelve ghoed land (dat In Holland 
ghebreck 11;) te maken: om van verdervers ende onnutte ver
teerders oorbaerHjke \vmners met betermg der noodIijke hand
wercken te maken: Ende om tgemeen land ooek den Steden 
ameys!uyden ghenoegh te leveren. voor eenen stuvver daeghs 

510 aen brood daer zy vijff of zes stuyvers zouden verdienen. 

XXXl1!J VERMINDERINGE DER RABBAUWEN. 

WELCK profijt, hoe welt zeer groot lS, noch met en 1S te gelij
ken by den over groten oorbaar tghemeene land te verwachten 
staende alleenlijek door vennmdering van t'geboefte. dat hIer 

515 door moste komen. 

492 
495 
498 
.100 
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cafJtenda ex IntmlClS utilitate ('Over het trekken van voordeel Uitje ,:ij_ 
anden'). één van de essays Uit de Marolia. (Plutarchus 1956, p, 6~1) 
vemoecht! tevreden gesteld; hem zelven: zlchzelf . 
oorbaerlyken: nuttlge 
dienst enee OortJfJer: gemak en voordeel 
WI1.ert aatmense': wanneer men ze 
te tJoorderen: voorUH te KOmen 
Jana·verstuyvende: goede grond onderstUtvende 
ûtna.versUnnenae: die het land doen afkalven 
ghebreck: een schaars artikel 
met tJetermg •• , handwercken: met als gevolg een betere uJtvoermg van de 
noodzakelijke werkzaamheden 
tgemeen land: het gewest 
dat: lees: die.. De le ... mg in het nandschrift bcvestlgt dit 

ZIch re beveiligen tegen schadelîjke wilde dieren doo~ ze n~er 
te schieten en te doden. na verloop van tijd verstandiger ZIJn I 

geworden en de wilde beesten ook nog leerden temmen, om ' 
ze tOt eigen voordeel en gemak te gebruiken. 

XXXIII GROOT VOORDEEL 

Het gemak en het voordeel dat men UIt de gezon~~ boeven k 
halen, zal zeker niet klein maar uitermate groot ZIJ~, als men 
ze op de juiste wijze leert benutten. door ze als roeiers de reI
ZIger vlug en veilig re laten vervoeren door weer en wmd; lioo 
ze met alleen het goede land te laten beschermen tegen de 
schadelijke en goede grond onderstUlvende dutnen. alsme~e t 
gen de meren die het land doen afkalven, maar ze ook zeIt ,!, 
goed land _ dat m Holland schaars IS -- ervan te laten maken,: 
om van verderfzaaiers en nutteloze potverteerders nuttIge ar" I 

beidskrachten te maken, tegelijk een betere mtvoermg van de! 
noodzakelijke werkzaamheden te verkrijgen en om h~e,t gewes~ 
alsmede de steden genoeg arbeiders te levere~ •. voor een stUl- \ 
ver aan brood dagelijks. terwijl ze wel voor VIJf rot zes stUiver 

prestatIes zouden leveren. 

XXXIV VERMINDERING VAN HET AANTAL 
MISDADIGERS. 

Dat voordeel. hoe groot het ook IS, zmkt in het met bij het . 
reusachuge voordeel dat het hele land te wachte~ staat. alleel1 
al door de vermindering van het aantal boeven. die hiervan hef 

noodzakelijk gevolg zal zijn. . 

r 



xxxv 

WANT men zoude den voorschreven leedighghangers ende On
nutte wespen, kennen ende zo tot nut moghen ghebruiken, 
ende zouden deze excecutIen vallen ghercet. onkostelijck ende 

520 buvten scrupule: daer dOOT, der Officieren traecheyd wechghe_ 
nomen zoude werden, ende Zouden boven dien oock de zelve 
executlen zo gewis zijn, dat die Rabbauwen alzo een wijle 
opten GhaJeyen. inden duvnen ofte ghevangemssen ghebannen 
z.ijnde, ende met aprer LandluYden halsen. den Landman met 

525 lichteHeken weder op Zouden komen: daer door de LandtJuy. 
den oock met zouden Schromen, het gheboefte bv den halze te 
nemen ende den OfficIeren mden Steden te !everen, 

XXXVI 

ENDE hier door schijnt de hope van onghestraftheYd~ ghe-
530 noech vedoren: Want zo die Jedighghangers met mmder Opt 

platte land dan mden Steden ghewlsseHjcken anghetast Zouden 
werden: waer zouden zy veyligh moghen blyven? 

XXXVlJ 

OoeK mede zoude aenden eeuwIghen gnevanghens, zo da-
535 mghen pijnHjcken eUendighen ende vertwijfelden slavernye 

tot allen plaatsetl by eleken gheslen worden, dat zulck wanho. 
plgh verdflct der Rabbauwen ofte quaed doenders boven thien 
Quade voormiddagen ontzIen zoude werden: ende dit is het 
derde voetsd van tgheboefts aenwas, tweIck met dander twee 

540 alzo wech ghenomen zijnde, waer gewls te verhoopen zukkcn 
ghebreck van Rabbauwen. datrnen dîe uyt ander Landen (zoo 

519 executien: strafvoltrekkingen; vallen: plaauvmáen;ghereet: :<:onder ult~ 
stel 

520 VU)' ten scrupule: Zonder gewetensbezwaar 
525 op -zouden "omen: lasttg ZOuden vallen 
529 ghenoech: In votdoende mate 
531 anghetast: aangepakt 

538 Quade voormiddagen: lakelige ocntendjes;, ais tijdstip van strafVoltrek_ 
king; ontzIen: gevreesd 

540 tJerhoopen: verwachten 
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XXXV 

Want men zal de bovengenoemde lediggangers en sChadelîjk1 
d h bb tot voordeel kunnen ge- : wespen geregistreer e en en zo kk" , 

b iken en de lfl het voorgaande vermelde strafvoltre ~ng~ 
:Uen z~nder uitstel, zonder kosten en zonder gewetens e-
~waar plaats Vinden. Daardoor zal de laksheid v:kde scha: ne 
weggenomen worden en zal bovendien de volt~ ~ng v~o r
straffen zo onomstotelijk vast staa~, dat de mlSda fge: s, evan~ 
dat ze dus een tijdlang naar de galeIen, de dum

1
cn: dd ;oer! 

lssen verbannen zijn en fiJet: naar het platte an • e , 
gent akkeIijk weer lastIg zullen vanen. Daardoor ZUllen

1
dC 

::er~::eer met schromen het geboefte bij de lurven te p -
ken en aan de schouten In de steden UIt te leveren. 

XXXVI 

H" door lijkt de venvachtmg ongestraft te blijven lfl voldo~n~ 
ct Ier ate weggenomen: want als de lediggangers erop kurm~ 
r:k~nen net zo goed op het plattelandrus in de stect:1aang ; 

d n waar zu.llen zij dan velhg kunnen ve lJve. pakt te wor e j 

, 
XXXVII 

Verder ook zullen de tot levenslang veroordeelden overal V~tor 
; .. J'"ke ellendige en UitZIchtloze s a~ iedereen z1chtbaar zo n pIJn IJ ) d 

mi; te verduren hebben dat dit wanhopIg verdnet van e , 
ve :J sd zal worden dan len lnlsdadîgers of bOOSWichten meer gevree f . 

- oor de doodstra IS, m~ akelige ochtendjes: dat gennge ontzag v ft I deze 
mers de derde oorzaak van de aanwas van het geboe e"ll~ I 

oorzaak. met de beîde andere weggenomen, dan IS er ste 19:"'n 
" o'n gebrek aan misdadigers te verwachten dat men om de l~ . 
~iensten met foeîschepen en de andere ondernemmgen van ~ 
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de Spangaerden doen) h t f Veeren e' r d d e geboe te tOt onderhout vanden 
1 e an ere gemey k 

1en, ofte hier zelf andere ~:e:S~i~~e ~n ZO:d~ moeten doen ha-
moeten huren Want alle R bb roMo wmncrs daer toe , a auwen dIt land 
de duyvel tkruvs mi)' de d I' • met anders dan " n en e v leden zouden. 

~~~~:~NVEYLlCHEYT VOOR DEN LANDTMAN ENDE 

DAN zoude de Land~man opt latte 1 ' 
ger nu mden Steden vo r ct _~ and, me~ mm dan de BUf-
zende Koopman zo 'd 0 en nevelaers veyhgh zijn: de fey~ 

u e zo weymgh opten wegh ., 
kerck voor straet 'ch ct b - en. <uS nu mden en erS eangst w . ct 
zouden uyt vreezen v ~ esen. e arme luvden 
ledicheyd- het smets-e~~::Ot~Chreven roe~~n of arbeyden, de 
eerlijeken arbeyd gh yschen vermljdende, ZICh met 

eneren; de wederspan - h k' 
den dool' ontzlCh vanden Gale mg e mderen zou~ 
ende ghehoorzamen" d "[ y.:n heur ouders Qutzlen eeren 
brengers zouden uv; ane ~lJ smlJte:-s. hoereerders. ende door

een vreedzaem cUYsch eg:d:~de nem:n te moeten handelen, 
de quaed doenders zo ct ",I~n matehJcken leven leyden: ende 

.. u en~o metm tehJcken afnemen v r d • ermge der goeden, gro~ 
e mm eren ende verdwynen. 

XXXIX 

WAT machmen doch Godlijekers e 1" 
kers, met voor een Me hh' er IJ ekers ende oorbaerlijc-
maer voor ghantse L n;c:, uvsghesmde, ofte Stede alleen. 
dat zekerder ende lic: ~~ :ppen ende volckeren wenschen, 

e JC er verworven magh werden. 

onderhout: instandhoudin,g 

~:~:::anee .. ~eafTCken: projecten van algemeen belang 
,... persers 

smetren : vreten 
gheneren: !ti leven hOl~den 
o~~ZtC~: vrees; ontzien: respecteren 
uJljfstfu.1ters: vrouwenbeulen; doart>ren er" 
tumde/en: hanteren g ... verkw1sters 

mcrmge: vermeerderlnO" ""ot I" k "r/,',',.,. 1;>';;" e He en: m sterke mate 
.. ",ers: eervollers 

JtuysgJtesmde~ huisgezm 

gemeen belang m stand te houden, net als de Spanjaarden, urt 
andere landen boeven moet laten halen of hiervoor m het 
eigen land vlijtige kostwinners m dienst nemen. Want ane , 
schelmen zullen dit land net ZO schuwen en ontvluchten als ie 

dUIvel het kruis. , 

XXXVII! 
VEILIGHEID VOOR DE BOER EN DE KOOpJ'\N, 

Dan heeft de boer op het platteland even weInrg te duchten I 
van afperSers als nu de burger m de steden; de reizende kOOPt 
man zal op de wegen even onbevTeesd zijn voor straatschendÇrs 
als nu in de kerk; de arme mensen zullen uit angst voor het blo
vengenoemde roeIen of ploeteren ZIch wachten voor njetsdo~n, 
brassen en dobbelen en met fatsoenlijk werk de kost verdie- ! 
nen; de weerspanm.ge kinderen zullen uit ontzag voor d~, ga11i

-
en hun ouders respecteren, eren en gehOOrZamen; WIe ZIJn I 

vrouw mishandelt, vreemd gaat of zijn geld erdoor Jaagt zal I 
ult angst de nemen te moeten hanteren een vreedzaam, kuis:cn 
ingetogen leven leiden. en de mîsdadigefs zulle:-:- op deze ,:,:ijie 

sterk m aantal verminderen en tenslotte verdwIJnen; teTWl}l i 

het aantal goeden zal toenemen. 

XXXIX 

Kan men somS iets ",tensen dat meer verheven, eervol en nu~tig 
15 met alleen maar voor één mens, één gezm of één staG-. ma~ 
voor hele landen en volken en met meer zekerheid en gemi-

ke1ijker verworven kan worden'! ; 
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XL 

ENDE achtende hier mede ghenoegh tot 

570 
bv verstandigen beter na edach een ru ~~ bewerp Om 

delt te werden hebbe '.Ckgh' t ende volkomelijker ghehan-
, Ier nu voIzevt. 

MISBRUYCK 

INT VOEDEN EN NIET STRAFFEN DER 
STERCKE BEDELAARS, 

575 ~ILDELUC.K;EI< vOedtmen den ledighen stereken 
an menze WlJslIJCk dwingt tot land-nutte k 

zo k' wcrc en 
ct maac t zotte mildheyct de landen vol gheboeft 

580 

~t den vromen met dieft. roof, en moord bedroeft 
DIe eens schaamt en eer ter kercken heeft gheb h' 
l~eft boven zijn ghevers jn 1uver weelden zacht ,rac t. 
S'volcx miIdheYd versmetst h'y avond en mor h~n 

585 
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e~ laat zorgheloos den voghelkens zorghen. g 
dOnschamele bidder zo ghuIzlgh en traghe 
Zlende des bedels vrucht. van daghe tot dag~e 
schadeloos en zeker oock boven behoefte' 
Verlaat zich daer op: zo dat dit gheboefft~ 
vaster vertrouwen heeft op svo!cx mi1dighevt zot. 
d~n ~.e naam ChrIstenen op den ghaafrijcke~ God 
dIe zIJn sacrilegers die smetsen en stelen 
d~aal.~oessen. die elck meynt Chnsto In d'armen 
dIt zlJn wespen onnut, die overdadelyck te delen. 

ghoedc arbeyds WInSt verdoen met ~beYd schadeIyck 

ruyd bewertJ: ruwe schets 
ghlthandelt: behandeld 

misbru'Yck: verkeerde gewoonte 
mt: bestaande m het 
dieft: diefstal 

schaamt: schaamtegevoel; ter "ereken I 1 
overooord gezet '" ghefJrGcht: verloochend, 

'Oersrnerst: verbrast 
zQrghen: zIch zOrgen maken 
Omchameie: Brutale 
.u:hadelo{)s: zonder moeIte 

naam Cht'Jsterum: {:hrlStcflen, maar alleen 11l n 
sacrt7egers! heiligschenners aam 

die ..• delen: waarvan leder meent d t h" 
aan de armen geeft a 11 ze aan ChrIstus geeft als hij ze 

XL 

Omdat ik dit voldoende acht voor een ruwe schets die door 
deskundigen nader overdacl1t en beter uitgewerkt moet wor~ 
den, eIndig ik hier nu mijn UIteenzetting. 

DE VERKEERDE GEWOONTE MENSEN DIE BEDELEN, 
HOEWEL ZE TOT WERKEN IN STAAT ZIJN, TE ONDER· 
HOUDEN IN PLAATS VAN ZE TE STRAFFEN. 

Tot arbeid bekwame leeglopers werpt men royaal van alles toel 
In plaats van zo verstandîg te zijn ze te dW1ngen tot werkzaamT 
heden die voor het land nuttig zijn. I 
Door deze dwaze liefdadigheid raakt het land vol met geboeft~ 
dat de rechtschapen burgers door diefstal. roof en moord het! 
leven zuur maakt. I 
Wie eenmaai zijn schaamte~ en eergevoel overboord heeft ge~ , 
zet, kan een lui leventje leiden en het zo heel wat pleZIeriger ! 
hebben dan de mensen die hem geld geven. I 
Van wat de liefdadigheid van het publiek hem oplevert Z1t hij I 

de godganse dag te schransen en te ZUIpen en als een zieltje I 
zonder zorg laat hij het aan de vogeltjes over zich zorgen te 
maken. 
Als de onbeschaamde bedelaar die net zo vraatzuchtig IS als h~j 
lui is. ZIet dat zîjn bedelarij hem elke dag zonder moelte gega~' 
randeerd meer oplevert dan hij nodig heeft, gaat hij daanp r9-
kenen. I 
Dit geboefte vertrouwt dus vaster op de dwaze liefdadigheid i 
van het publiek dan de christenen (maar natuurlijk met de e'9h
te I op God. de Schenker van zoveel goede gaven. Heiligschen{
ners zijn zij die de aalmoezen stelen en verbrassen waarvan 
ieder meent dat hij ze aan Christus geeft als hij ze aan de 
annen geeft. , 
Het zijn nergens voor deugende wespen~ die op mISdadige I 

wijze de opbrengst van nuttige arbeid door hun kwalijk gedge 
waardeloos maken. ! 
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en dit zijn dieven, boven al bast waardigh: 
vertragilende d'aalmls die voormaals was vaardigh, 
want als de gnevers zien. dat veel tragheUck Wrzuyrnen 
hun zelfs eerlick gewin. ende eens anders versluvrnen 
verb~assen. versmetsen. avond en morghen, . 
beghmnen zy te recht twijfelYck te zorghen. 
dat hun ghifte mocht vallen In dÎe Iooze vuycken; 
dan gheeftmen traaghlycker, des veel Vdel buvcken 
den waardighen aalmlS dieflkk werdt ghestoLen 
van dee~. tTaghe wespen: Vindtmen dan gheen moJen. 
gheen dlJcken, gheen ghaley, gheen ander nutte dingen 
om die stercke luyaardts tot arbeyd te bedwinghen? ' 
och of de overheid zo wacker hier op paste 
datmen t'land van dees last door Jastigh werck ontlaste. 

bast waardigh: de strop waardig 

vertragnenae: die doen oPhouden; vaardlgh: rijkelijk stromend 
versiuymeu: erdoor Jagen 
tvoze vuycken: sluw opgestelde fuiken 
ydel buyOum: lege magen 
hier ot; Paste: hierop acht sloeg 
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En het z<in dieven die meer dan andere de strop verdienen, 01. 
" d" I dat ze de stroom aalmoezen die vroeger zo overvloe 19 was, , 

trager doen vloeien. , . " I 
Want wanneer de gevers zien dat velen UIt luiheid nalaten ~e1f 
een eerliik stuk brood te verdienen en wat een ander verdlenf 
heeft de"godganse dag al vretend en zUIpend te ~erbrassen, b1~ 
gmnen ze terecht vol twijfel te vrezen dat hun W.ft In de zak~ i 
ken van die slimmerikken zal belanden. Dan geeft men rmndfr 
vlot. Daardoor wordt aan veel holle magen de aalmoes waar fe 
recht op hebben op diefachtlge' wijze door de1.e IUle wespen: 
ontstolen. , I 
Vindt men dan geen molen, geen dijken) geen galeI, geen an4e~ 
re nuttIge zaken om dîe tot arbeid bekwame luiaards tot we~~ 

ken te dwingen? I 
Had de overheid hier maar een zo scherp oog voor dat men lket 
land van deze last door lastig werk zou verlossen. i 
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