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Voorwoord

Toen ik op 1 mei 1986 als wetenschappelijk assistent, speciaal belast met de
automatisering van het onderzoek naar de Staatse Raad van Brabant, in dienst trad
bij de vakgroep rechtsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Brabant, lag het
geheel niet in de lijn der verwachtingen - zeker niet in die van mijzelf - dat er tien
jaar later een rechtshistorisch proefschrift van mijn hand zou verschijnen. Dat dit
proefschrift er toch is gekomen, dank ik mede aan de inspanning, medewerking en

aanmoediging van een groot aantal personen, van wie ik er enkelen met naam wil
noemen.

In de eerste plaats bedank ik prof.mr. J.P.A. Coopmans, promotor vanaf het eerste

uur, die mij na een periode van 'proefboringen' in het archief van de Staatse Raad,
in 1990 op het spoor van de beledigingszaken zette. Samen met co-promotor prof. mr.
P.L. Nave heeft hij vervolgens door middel van gerichte adviezen en waardevolle
opmerkingen het schrijven van deze dissertatie vergemakkelijkt. De gesprekken die
ik maandelijks met beide promotoren mocht voeren, heb ik niet alleen als zeer nuttig
maar ook als erg aangenaam ervaren.

Mijn dank gaat voorts uit naar prof.mr. S. Faber, prof.mr. M.S. Groenhuijsen
en prof.dr. J. Monballyu, leden van de promotiecommissie, die het manuscript aan
een kritische blik hebben onderworpen.

In het bijzonder wil ik bedanken Arthur Schenk, die met grote deskundigheid en
inzet heeft zorggedragen voor de lay-out van het boek, en Jan Heijmans, die mij
behulpzaam is geweest bij het corrigeren vande drukproeven. Voorde Franse vertaling
van de samenvatting  ben ik mevrouw  drs. M.M.M.F. Barnaud zeer erkentelijk.

De leden van de vakgroep rechtsgeschiedenis (vroeger en nu) dank ik voor hun
betrokkenheid bij (de vorderingen van) mijn onderzoek en voor het mij uit handen
nemen van veel werk toen dit onderzoek zijn voltooiing naderde. Ik dank met name
Trix Jacobs, zonder wie de laatste loodjes zwaarder zouden hebben gewogen. Ook
de gastvrijheid en de behulpzaamheid van de medewerkers van het Rijksarchief in
Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, waar ik gedurende de afgelopen jaren menig
uur heb doorgebracht met het bestuderen van 's Raads archief en bibliotheek, mogen
hier niet onvermeld blijven.
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Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders, die mij de mogelijkheid tot studeren

hebben gegeven en die mij altijd hebben vergezeld op de wegen die ik ben ingeslagen.
Mijn vriendin Franciscaten slotte wil ik bedanken voorde tijd die zij mij heeft gegund
voor het schrijven van dit proefschrift en voor de steun die ik daarbij van haar heb
ondervonden. Aan hen wens ik dit boek dan ook op te dragen.

Erik-Jan Broers Tilburg, 15 maart 1996
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Muntsoorten en rekeneenheden

De gegevens ten behoeve van onderstaande lijst van muntsoorten en rekeneenheden, die voorkomen in
de tekst en in de bijlagen, zijn ontleend aan H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten (le dr. Utrecht-
Antwerpen 1966).

Carolus gulden Oorspronkelijk gouden respectievelijk zilveren munt van Karel V ter waarde van
20 stuivers. Het goudstuk werd ingevoerd in 1521, het zilverstuk in 1540. Later
aanduiding van de rekeneenheid van 20 stuivers, ook gulden genoemd.

Dukaat, gouden Gouden munt, sedert 1586 voornaamste goudstuk  van de Republiek, ter waarde
van 3 guldens en 8 stuivers. In waarde geleidelijk opgelopen tot circa 5 guldens.

Dukaat, zilveren Zilveren munt ter waar·de van 50 stuivers, geslagen vanaf 1659. Vanwege zijn waarde
van 21/2 gulden ook rijksdaalder genoemd, naar de munt van die naam uit 1606.

Dukaton Zilveren munt van de Zuidelijke Nederlanden ter waarde van 3 guldens, geslagen
vanaf 1618.

Patagon Zilveren munt van de Zuidelijke Nederianden ter waarde van 2 guldens en 8 stuivers,
geslagen vanaf 1612.

Pond Oorspronkelijk aanduiding van van een hoeveelheid van 240 penningen of andere

munten. Vanaf de zestiende eeuw werd de term pond vooral in enkele combinaties
gebruikt, waaronder pond Vlaams: een hoeveelheid van 20 schellingen van elk
12 penningen, die in waarde overeenkwam met een bedrag van 6 guldens.

Reaal, gouden Gouden munt, geslagen onder Karel V en Filips II, aanvankelijk ter waarde van
3 guldens, later ter waarde van 5 guldens.

Rozenobel Nederlandse  naam  voor de Engelse gouden /yal, geslagen tussen  1465  en  1625

en in die periode veelvuldig in de Nederlanden gebtuikt.

Schild Gouden Franse munt, ingevoerd in 1337. Oudste goudstuk dat in de Nederlanden
circuleerde. Aanmuntingen in onder meer Brabant.
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Inleiding

'Na 't leven is niet kostelyker als de Eer, en het goed gevoelen dat een ander van
ons heeft', aldus de auteur van Het Roomsch HoUandsch recht, de bekende zeventiende-
eeuwse jurist Simon van Leeuwen.' Het bezit van eer en reputatie werd in de Nieuwe
Tijd, in de Nederlanden zowel als elders in Europa, zeer waardevol geacht.2 Het
aantasten van deze waarden gaf in die tijd dan ook veelvuldig aanleiding tot het instellen
van een 'actie uit injurie' of, moderner uitgedrukt, tot een vordering wegens belediging.
Aan de aansprakelijkheid uit hoofde van belediging in het oud-vaderlandse recht zijn
in eerder verschenen dissertaties reeds meer of minder uitvoerige beschouwingen gewijd.
Ik noem in dit verband slechts de studies van M. Bliss, Belediging in die Suid-Afikaanse
reg  (Utrecht  1933), P. Hazendonk, De aanranding  van  eer Of goeden  naam  ('s-
Gravenhage  1946), B. Ranchod, Foundations Ofthe South African law ofdefamation
(Leiden 1972) enP .C . Pauw, Persoontikheidskrenking  en skuld indie Suid-Afrikaanse
privaatreg;  een  regshistoriese  en  regsvergelijkende  ondersoek  (Pijnacker  1916).  In
deze proefschriften wordt het onderwerp van de belediging evenwel hoofdzakelijk
behandeld aan de hand van commentaren van contemporaine rechtsgeleerden, zoals
de eerder genoemde Van Leeuwen. De rechtspraktijk, meer bepaald de jurisprudentie
van een schepenbank of justitieraad, wordt niet of nauwelijks ter sprake gebracht.
Nu mogen bedoelde rechtsgeleerde commentaren in een zeer belangrijke mate hebben

overeengestemd met het destijds geldende recht, zij kunnen daarmee geenszins worden

vereenzelvigd. Het voorliggende boek beoogt althans deels  in het hier gesignaleerde
gemis te voorzien.  Voor 6En van de landsheerlijke justitieraden van de Nieuwe Tijd,

I Simon van Leeuwen, Het Roomsch  Hollandsch recht, bewerkt door Comelis Willem Decker (2 din.
Amsterdam 1780-1783) IV.37 pr.

2    Vil. A. Blok, 'Eer en de fysieke persoon', Tijdschrill voor Sociale Geschiedenis 6 (1980)211;J.A.
Sh·arp, Defamation and sexual slander in early modern England. The curch courts at York (York 1980)
1-3; D. Garrioch, Neighbourhood and community in Paris,  1740-1790(Cambridge 1986) 37; P. Burke,
The  historical antropology ofearly modern Italy.  Essays onperceptionand communication (Cambridge
etc.  1981)  13-14'. P.P . van Oostrom,  Het woord van eer.  Literatuur aan het Hollandse  hof omstreeks
1400 ( Amste rdam 1987 ) 107, 114 e n 2 86 ; J . R . Farr, Hands of honor. Artisans and their world in Dijon,
1550-1650 (Ithaca-Londen 1988) 179-180; H. Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de
gereformeerde gemeente van Amsterdam 1578-1700 (Hilversum 1990) 244.
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de Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze (1586/1591-1795), zullen de
processen die wegens belediging zijn gevoerd, worden geanalyseerd.

De opbouw  van het  boek  is de volgende. In hoofdstuk I wordt eerst een korte
beschrijving gegeven van het ontstaanen functioneren van de Staatse Raad van Brabant
als opvolger van de oorspronkelijke justitieraad te Brussel voor die gedeelten van het
hertogdom Brabant, die na de verlating van Filips II (1581) tot de Republiek der
Verenigde Nederlanden gingen behoren. Bij deze beschrijving besteed ik vooral aandacht
aan de competentie van de Raad als rechtsprekende instantie en aan de verschillende
rechtsgangen bij dit college.

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het materifile en formele recht met betrekking
tot het delict belediging, zoals dat is uiteengezet in een aantal juridische commentaren
uit de periode vanafhet einde van de vijftiende tot en met het begin van de negentiende
eeuw. Dit hoofdstuk wordt evenwel ingeleid met een beschrijving van de ontwikkelingen
die de rechtsleer inzake dit delict in de daaraan voorafgaande eeuwen had doorgemaakt.

In de hoofdstukken III en IV, het praktijkgedeelte van deze studie, worden vervolgens
de civiele en de criminele beledigingszaken uit het archief van de Staatse Raad ter
sprake gebracht. Anders dan naar hedendaags Nederlands recht, waarin ter zake van
een belediging door de overheid straf en door het slachtoffer schadevergoeding kan
worden gevorderd, was een cumulatie van zodanige vorderingen ten tijde van het Ancien
Rdgime niet mogelijk. In die tijd gaf een belediging aanleiding tot hetzij een civiele
actie  voor de beledigde partij, hetzij  een - civiele of criminele - strafactie  voor de
overheid.3 In hoofdstuk III wordt allereerst bezien voor welke soorten beledigend
gedrag civiele procedures bij de Staatse Raad zijn aangespannen. Vervolgens besteed
ik aandacht aan de verschillende vorderingen die de beledigde tegen de belediger kon
instellen, aan de middelen waarmee laatstgenoemde zich tegen deze vorderingen kon
verweren en aan de inhoud van de uitspraken die van 's Raads civiele rechtspleging
zijn overgeleverd. In dit hoofdstuk worden ook de civiele strafprocessen die van
overheidswege tegen injurianten zijn gevoerd behandeld.

Aan het criminele strafproces dat in geval van een ernstige belediging tegen de
dader kon worden aangespannen, is hoofdstuk IV gewijd. Nadat ik in dit hoofdstuk
eerst heb aangegeven welke soorten beledigingen in een dergelijk proces konden worden
vervolgd, stel ik achtereenvolgens de vordering van de procureur-generaal, het verweer
van de verdachte en de uitspraak van de Raad van Brabant aan de orde.

Bijzonder punt van aandacht in zowel het derde als het vierde hoofdstuk vormen
de verwijzingen in de processtukken naar de aan belediging gewijde paragrafen in
de commentaren van de rechtsgeleerde auteurs, waarvan er in hoofdstuk II een aantal
ter sprake is gebracht. Met deze vergelijking tussen Brabantse procespraktijk en
algemene rechtsdogmatiek tracht ik in de onderhavige studie een brug te slaan tussen
een oud en een nieuw onderzoeksproject van de vakgroep rechtsgeschiedenis te Tilburg.
Enerzijds wordt door mij nog aangeknoopt bij het voorwaardelijk gefinancieerde
programma Brabantse rechtsgeschiedenis (1984-1993), waarbinnen het onderzoek

3 Lichte delicten werden door de overheid in een civiele strafprocedure vervolgd, zware delicten in een
criminele strafprocedure. Zie voor dit onderscheid nader hoofdstuk I paragraaf 4.
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naar de Raad van Brabant steeds een prominente plaats heeft ingenomen#, anderzijds
wordt aansluiting gezocht bij het programma Het Europese ius commune en zijn
door;verking in de Nederlanden waarmee in 1993 een aanvang is gemaakt.

Bij de reconstructie van de Brabantse beledigingszaken heb ik een/vijftal bronnen
binnen het archief van de Staatse Raad geraadpleegd: de procesdossiers, de
vonnisboeken, de resolutieregisters, de notulenregisters en de rolboeken. De dossiers
die van beledigingsprocessen bewaard zijn gebleven - te weten 89 civiele en 28 criminele
dossiers - vormden het uitgangspunt voor het praktijkgedeelte van mijn onderzoek.
Voor zover dit mogelijk was, zijn van deze zaken tussen- en eindvonnissen van de
Raad achterhaald. Verdere gegevens heb ik ontleend aan de resoluties die door het
Brabantse college naar aanleiding van bepaalde beledigingszaken zijn uitgevaardigd,
alsook aan de notulen van de raadsvergaderingen en de beschikkingen van de
rolcommissarissen.5

Aan het einde van deze inleiding dient nog te worden vermeld, dat bij verwerken
en bewerken van de gegevens die het archiefonderzoek opleverde, de computer een
waardevol hulpmiddel is gebleken.6 In een speciaal vervaardigde database is voor

elke beledigingszaak een record aangelegd, waarin de uit de verschillende archivalische
bronnen verzamelde informatie is opgeslagen in vooraf gedefinieerde velden.  In deze
velden vindt men onder andere de persoonsgegevens van de procespartijen, de casus,
de inhoud van de vordering en de uitspraak.7 Voordeel van een dergelijke 'automatische
kaartenbak' is in de eerste plaats de grote mate van toegankelijkheid van de ingevoerde
gegevens. Deze kunnen namelijk op verschillende wijzen worden geordend en
gepresenteerd, zonder dat daarbij de structuur  van de databank behoeft te worden

gewijzigd. Men kan de beledigingszaken bijvoorbeeld chronologisch rangschikken,
op het jaar waarin de zaak heeft gediend; of geografisch, naar de plaats waar de feiten
zich hebben voorgedaan; of alfabetisch, op de trefwoorden waarmee deze feiten zijn
gekwalificeerd. In tegenstelling tot de traditionele kaartenbak is er dus meer dan 66n

4    Vgl. J.P. A. Coopmans, 'Het onderzoeksproject de Staatse Raad van Brabanf, Brabantia 34 (1985)
nr. 3, 21-22. Voor een overzicht van het verrichte onderzoek naar dit college, zie J.P.A. Coopmans
en E.J.M.F.C. Broers, 'Het onderzoek naar de Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze'
in: J.M.I. Koster-van  Dijk  en A. Wijffels, red., MisceUaneaforensia historica, ter gelegenheid  van

het afscheid van prof.mr. J.Th. de Smidt (Amsterdam 1988) 49-78.
5     Voor een nadere toelichting van de geraadpleegde archivalia, zie hoofdstuk III paragraaf 1.

6 E.J.M.F.C. Broers, 'Hetgebruik vande computerbij hetonderzoek naarde Staatse Raad van Brabant'
in.·  Thi.A.  Bosman e.a.,  red.,  De  Staatse  Raad van  Brabant  en  Landen van  Overmaze  in  tweede  termijn

(Assen-Maastricht  1989) 51-62.  Zie  ook  0.  Boonstra,  L.  Breure  en  P.  Doom, red., Historische
informatiekunde.  Inleiding  tot  het  gebruik van  de  computer  bij  historische studies  (Hilversum  1990).

Van belang zijn vooral de bijdragen van L. Breure, 'Historische databanksystemen', 63-129, en 0.
Boonstra en P. Doorn, 'Computers en kwantitatief historisch onderzoek', 184-247.

7   Vgl. H. de Schepper, R.W.G. Lombarts, G. Dolezalek en E.J.M.F.C. Broers, 'Prolegomena voor
onderzoek van rechtspraak en bestuur in de Oude Nederlanden' in: Miscellanea forensia  historica,
261-294, waarhetprototype vandezedatabase wordtuiteengezet. Vooreentoepassing vanditprototype
zie ook S. Dauchy, 'Rechtspraakgeschiedenis en factoranalyse. Een globale kwantitatieve analyse van
de Viaamse appels bij het Parlement van Parijs (1320-1521)' in: F. Stevens en D. van den Auweele,

red., Uuyrwysens d'archiven.  Handelingen van de Xle Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen
(Leuven 1992) 27-47.

3



ingang tot de opgeslagen informatie. In elk veld van de databank ligt een sleutel tot
een ingang besloten en deze sleutel kan ook in combinatie met een andere worden

gehanteerd om de informatie te ontsluiten. In een computerbestand kunnen data echter
niet slechts worden verwerkt maar tevens op allerlei wijzen worden bewerkt. Dit tweede

voordeel van 'computer-ondersteund-onderzoek' sluit nauw aan bij het op verschillende

wijzen presenteren van dedata. Zoals de aangelegde records metbehulp van een enkel-
of meervoudige sleutel kunnen worden gesorteerd, zo kunnen ook enkel die records

worden geselecteerd  die aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Op deze manier kunnen

bijvoorbeeld beledigingszaken met gemeenschappelijke kenmerken worden opgeteld
en kan het percentage van deze zaken binnen het totale bestand worden berekend.

Met behulp van een computer geschieden dergelijke bewerkingen veel sneller en

nauwkeuriger dan wanneer zij handmatig zouden worden uitgevoerd.
In een tweetal bijlagen zijn de civiele en de criminele beledigingszaken die het

onderwerp van de voorliggende studie uitmaken, weergegeven volgens de structuur
van het vervaardigde computerbestand.
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Hoofdstuk I De Staatse Raad van Brabant en Landen
van Overmaze

1.  INLEIDING

De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze, gedurende de periode van
de Republiek de hoogste rechtsprekende instantie voor de Brabants-Overmaase
generaliteitslanden, werd op 25 september 1586 in het leven geroepen als een voorlopige
voorziening ten behoeve van het markiezaat van Bergen op Zoom. Ten gevolge van
de oorlogssituatie waren rechtzoekenden uit het markiezaat - op dat moment het enige
gedeelte van het oude hertogdom dat in Staatse handen was - afgesneden van de
soevereine Raad van Brabant te Brussel.  In deze leemte in de rechtspleging nu voorzag
een nieuw college van raadsheren, dat in's-Gravenhage kwam te zetelen. Toen spoedig
meer Brabantse gebieden op de Spaanse troepen werden heroverd en het Staatse territoir
naar verwachting op korte termijn nog verder zou worden uitgebreid, kreeg deze nieuwe
instelling op 26 september 1591 vaste voet aan de grond. Op die datum namelijk gingen
de Staten-Generaal, als opvolgers van de hertog van Brabant, over tot de - opnieuw
provisionele - 'erectie van den Rade van Brabant'.' Als voorlopige voorziening van
justitie, die feitelijk tot 9 september 1795 vankracht zou blijven, diendedit gerechtshof
kennis te nemen van alle zaken die van oudsher tot de competentie van de Kanselarij
en het Leenhof van Brussel hadden behoord.2 Standplaats  van de raadsheren bleef
's-Gravenhage. Nu de bevoegdheden van het Haagse college zo nadrukkelijk werden
afgestemd op die van zijn zuidelijke tegenpool, wil ik, alvorens in te gaan op de
juridische activiteiten die de nieuwe Raad tijdens de zeventiende en achttiende eeuw
zou gaan ontplooien, eerst kort stilstaan bij het ontstaan en het functioneren van de
oude  Raad te Brussel.

1 Resolutie van de Staten-Generaal d.d. 26 september 1591; RANB, RvB, inv.nr, 1, fol. 10.
2   Het college trad in de plaats van zowel de Kanselarij als het Leenhof, weike instellingen te Brussel

volkomen onafhankelijk van elkaar functioneerden: W.M. Lindemann, 'Het Leenhof van Brabant en
de Landen van Overmaze te 's-Gravenhage' in: De Staatse  Raadvan Brabant en Landen van Overmaze
in tweede termijn. 121-122 resp. 126. De rechtspleging in leenzaken zal in het onderhavige hoofdstuk
buiten beschouwing worden gelaten.
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2.  DE SOEVEREINE RAAD VAN BRABANT TE BRUSSEL

2.1 Ontstaan en territoir
Tot de Bourgondische staatsinstellingen die in de vijftiende eeuw tot ontwikkeling
kwamen, behoorde de Raad van Brabant, een hoger justitiecollege dat voortkwam
uit de traditionele her-togelijke raad, de curia ducis die de hertog van Brabant terzijde
stond bij het regeren van diens gebied.3 Plannen tot oprichting van een Raadkamer
als een sedentaire afdeling van deze hertogelijke raad, belast met rechtspraak en met
het afdoen van lopendeadministratieve zaken, waren reedsdoor Anton van Bourgondie
(1406-1415) ontvouwd. Zijn Chambre  du Conseil, waaraan Vilvoorde als residentie
was toebedacht, zou echter nimmer van de grond komen. Een permanent college van
raadsheren als vaste kern binnen de grote regeringsraad van de hertog, met
bevoegdheden als boven omschreven, kreeg eerst onder zijn opvolger Jan IV (1415-
1427) definitief gestalte. Nadat aan het bestaan van een aparte Raadkamer in de Blijde
Inkomst van Filips van Sint-Pol van 23 mei 1427 een constitutionele grondslag was
gegeven, kreeg deze instelling in de Blijde Inkomst van Filips de Goede van 5 oktober
1430 de functie van gerechtshof toebedeeld. Naast dit hof zou een afzonderlijke

regeringsraad worden ingesteld, die de Bourgondische vorst in alle Brabantse

aangelegenheden zou bijstaan en die tijdens zijn afwezigheid het hertogdom zou besturen.

Deze regeringsraad verdween echter zeer snel van het toneel en zijn rol werd volledig
overgenomen door de Raadkamer.4 De oorspronkelijke Brabantse curia was hiermee

getransformeerd tot een gespecialiseerd college van raadsheren, bekleed met rechterlijke,
bestuurlijke en wetgevende bevoegdheden.5 Als 'Raad van Brabant' kreeg dit college

3     Hetontstaan vande Raad van Brabant isuitvoerig beschrevendoor A. Gaillard, Le Conseilde Brabant.

Histoire, organisation, prockdure 0 dln. Brussel 1898-1902) I, i.h.b. 148, en A. Uyttebrouck, Le
gouvernement du ducht de Brabant au bas moyen 8ge (1355-1430) 0 dln. Brussel 1975) I, 271-300
en 404425. Zie ook A. Uyttebrouck, 'Bmbant-Limburg 1404-1482' in: AGN, IV, 234-236; Ph. Godding,

'De opkomst van de Raad van Brabant( 1427-1472)', NH12 (1985) 1-3. Voorde oorspronkelijke curia
ducis zij verwezen  naar D. Lambrecht en J. van Rompaey, 'De staatsinstellingen  in het Zuiden  van

de  tlde tot de  14de eeuw' in: AGN, III, 91-94; P. Avonds, Brabant Nidens de regering van hertog

Jan III (1312-1356) Land en instellingen (Brussel 1991) 65-141.
4    De aangelegenheden betreffende het hertogdom werden reeds vanaf 1432 grotendeels en vanaf 1437

uitsluitenddoordefunctionarissenvande Raadkamerbehartigd: Uyttebrouck,'Brabant-Limburg 1404-
1482', 235.

5   In de literatuur wordt dikwijls benadrukt dat de gewestelijke justitieraden door de Bourgondisch-

Habsburgse vorsten zijn opgerichtter versteviging van hun gezag. Zie b.v. J.Ph. de Montt ver Loren,
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederionden tot de Bataaise
omwenteling,6edr. bewerktdoor J.E. Spruit (Deventer 1982) 138, 199; P.P.J.L. van Peteghem, De
Raad van Viaanderen en staatsvorming onder Karel V (1919-1555). Een publiekrechtelijk onderzoek
naar centratisatiestreven in de X1/7/ Provincitn (Nijmegen 1990)  156,  173.  In de praktijk hebben deze

justitieraden evenwel dikwijls regionale en lokale privileges en costumen juist tegen dit centrale gezag
trachten te beschermen: J. Monballyu, 'De gerechtelijke bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen

in vergelijking met de andere "Wetten" (1515-1621)' in: P.L. NBve en B.C.M. Jacobs, red., Hoven
enbankeninNoordenluid(Assen 1994) 1-3. Voorde Raad van Brabantvgl. Ph. Godding, 'Le Conseil
de Brabant au XVe sikle, instrument du pouvoir ducal A 1'6gard des villes?' in: J.M. Duvosquel en
A. Dierkens, red., Villes et campagnes au moyen hge. Mklanges GeorgesDespy (Luik 1991) 335-354,
i.h.b. 349-350.
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zijn zetel in Brussel.
Het ressort van de Brusselse justitieraad besloeg, behalve het hertogdom Brabant,

ook het hertogdom Limburg en de drie Landen van Overmaze, te weten het graafschap
Dalhem en de heerlijkheden 's-Hertogenrade en Valkenburg. Deze gebieden waren
door de hertogen van Brabant in de loop van de dertiende en veertiende eeuw verworven
en waren - een aantal verpandingen in het laatste kwart van de veertiende en in de
vijftiende eeuw buiten beschouwing gelaten - met het hertogdom in een personele
unieverenigd: Binnen het Brabants-Limburgse territoir lagenevenwel zekereenclaves
met een aparte status, die daarmee van het gezag van de Raad waren uitgesloten. Ik
noem slechts een tweetal bekende voorbeelden.

Over Maastricht kwam vanaf het begin van de dertiende eeuw de soevereiniteit
gezamenlijk toe aan de hertog van Brabant en de prins-bischop van Luik. Deze
tweeherige stad kende een geheel eigen bestuurlijke en rechterlijke organisatie: Wel
heeft Karel V in 1530, toen hij de privileges van de Brabantse Gouden Bul bevestigde
en uitbreidde, Maastricht bij het hertogdom Brabant ingelij fd, waarmee de plaatselijke
rechtbanken formeel onderde Brusselse Raad kwamen te ressorteren. Aan deze situatie
kwam echter reeds in 1532 een einde, waarna, officieel in 1545, de zogenaamde
commissarissen-deciseurs als appelrechters voor Maastricht werden geinstalleerd.8

In het noordoosten van Brabant viel de rijksheerlijkheid Gemert, die in de loop
van de dertiende en veertiende eeuw door de Duitse Orde was verworven, rechtstreeks
onder de keizer van het Heilige Romeinse Rijk. In 1409 was deze onafhankelijke positie
van Gemert uitdrukkelijk bevestigd door de Brabantse hertog Anton.9 Aan de hertogen
van Brabant kwam intussen wel de voogdij over deze commanderij toe. In bepaalde
Gemertse aangelegenheden, in het bijzonder geschillen betreffende de appellabiliteit
van vonnissen van de lokale schepenbank, is door de commandeur van de Duitse Orde
dan ook te rade gegaan bij de hertogelijke Raad te Brussel. 10

1.1 Bevoegdheden
Als landsheerlijkejustitieraad kwamen de Raad van Brabant, zoals in het voorafgaande
reeds is aangestipt, bevoegdheden toe op het terrein van de rechtspraak, het bestuur
en de wetgeving. Bij dit omvangrijke takenpakket van de Raad dient in de eerste plaats

6      Uyttebrouck, Le gouvemement, 379-385; K.J.Th. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het henogdom

Limburg en de Landen van Overmaze (Bussum 1977) XV-XLV . Voorhet ressort van de Raad zie nader
Gaillard, Le Conseil de Brabant, 11, 1-14.

1       V g\.  P.L.  N€ve,  Het Rijkskamergerecht en de  Nedertanden.  Competentie,  territoir,  archieven (Assen
1971) 399-440·, A.FI. Gehlen, Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets
van  de inrichting  en practijk van het  Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van
de tweeherigheid over de stad (1292-1794) (Assen 1981) 6-37; Th.J. van Rensch, 'De rechtspraak
van de Commissarissen-Deciseurs te Maastricht' in: Hoven en banken in Noord en Zuid, 39-62.

8    Van Rensch, 'Rechtspraak van de Commissarissen-Deciseurs: 47-48; N8ve, Het Rijkskamergerecht,
110-112, i.h.b.  112 nt.  146. Voor de Brabantse Gouden Bul zie paragraaf 2.3.

9       G.F. vander  Ree-Scholtens,  De  grensgebieden  w  het noordoosten van  Brabant.  Institutionele  enjundische
aspecten (Assen-Maastricht 1993) 51-54, 74-75. Zie ook A. Otten, De vestiging van de Duitse Orde

in Gemert, 1200-1500 (Gemert 1987) passim; H.M. Brokken, 'De vestiging van de Duitse Orde te
Gemert', VHB 5 (1966) 1-18.

10  Vgl. Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden, 74,100, 101.
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te worden bedacht, dat het uitoefenen door edn en hetzelfde overheidsorgaan van
verschillende - heden ten dage onderscheiden - staatsfuncties in zijn tijd een heel normaal
verschijnsel was. Bovendien waren deze functies ten tijde van het Ancien Rdgime
onderling zeer verweven. In het toenmalige staatsrecht had de thans zo vertrouwde

driedeling wetgeving, bestuur en rechtspraak nog niet haar beslag gekregen. Men
onderscheidde een groot aantal openbare functies waaronder, voor zover hier van
belang, 'justitie', 'politie' en 'gratie'."  Met deze begrippen trachtte men overheidstaken
af te bakenen die verschillende bevoegdheden, rechtsprekende zowel als bestuurlijke
of wetgevende, in zich verenigd konden hebben. Zo omvatte de justitiele taak van
de Brusselse Raad niet slechts het verzorgen van de Brabantse rechtspraak, maar
bijvoorbeeld ook het adviseren ter zake van nieuwe wetsvoorschriften en - in een
volgend stadium - het waken over de naleving van deze voorschriften. En in de gratieuze
rechtsmacht die dit college toekwam, de bevoegdheid om in bepaalde gevallen door
middel van een 'beschikking' te voorzien, kan men zowel een element van rechtspraak
als een element van bestuur herkennen. Ten slotte verdient het opmerking, dat de
bevoegdheden die de Brusselse Raad uitoefende, zeker wat betreft de rechtspraak,
eerder door een gevestigde - op Frankrijk georienteerde - praktijk dan door een
nauwkeurige reglementering waren bepaald.

2.2.1 Rechtspmak
De bevoegdheid van de Raad van Brabant om recht te spreken in bepaalde civiele
en criminele zaken is in de opeenvolgende reglementen die voor zijn stijl van procederen
zijn opgesteld, nimmer limitatief omschreven. Wel heeft de Raad in 1451, naar
aanleiding van een conflict met de Brabantse Staten betreffende zijn bevoegdheden,
een lijst opgesteld van zaken voor welke hij zich - onder meer - in eerste aanleg
competent oordeelde.12 Inzet van dit geschil was de gretigheid waarmee de Brusselse

justitieraad partijen rechtsingang verleende in geschillen waarvoor eigenlijk de
schepenbanken in zijn ressort bevoegd waren. Nadat de Staten zich hierover bij Filips
de Goede hadden beklaagd, legde deze de Raad het verbod op om geschillen die
krachtens de Brabantse costumen door de subalterne banken behoorden te worden
berecht, aan zich te trekken. Gelijktijdig verordonneerde de vorst dat de Raad schriftelijk
moest vastleggen welke soorten zaken hem in eerste instantie competeerden. Aan dit
bevel gaf het college gehoor, met dien verstande dat het de lijst die het aanlegde niet
als limitatief beschouwde. De Raad behield zich namelijk het recht voor om kennis

11   H. de Schepper, Rechter en administratie in de Nederlanden tijdens de zestiende eeuw (A\phen aid
Rijn 1981) 3-5; H. de Schepper en J.M. Cauchies, 'Justicie, gracie en wetgeving. Juridische instrumenten

van de landsheerlijke macht in de Nederlanden, 1200-1600' in: H. Soly en R. Venier, red., Beleid
en  bestuur  in  de  Oude  Nederlanden.  Liber  amicorum  prof.dr.  M.  Baelde  (Gent  1993)  118-181.  Zie
voorts ]N. RijpperdaWierdsma, Politie enjustitie.  Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens
de Republiek (Zwolle 1937); B.C.M, Jacobs, Justitie  en politie  in  's-Hertogenbosch  voor  1629.  De
bestuursorganisatie van een Brabantse smd (Assen-Maastricht 1986); S.J. Fockema Andreae, De
Nederlandse Staat onderde Republiek (8e dr. Amsterdam 1978) 97-105, 146 e.v.; J. Drion, Administmtie
contra  rechter  tot  de  intrekking  van  het  Conflictenbestuit  (Amsterdam  1950)  11 -32.

12  Vgl. Gaillard, Le Conseit de Brabant,1,42-44. Godding, 'Opkomst van de Raad van Brabant', 4 en
6.
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te nemen van alle geprivilegieerde zaken die de vorst niet uitdrukkelijk aan de
rechtsmacht van de schepenbanken had onderworpen.

De hier bedoelde lijst van rechtszaken die in eerste aanleg ter kennis van de Raad
kwamen, vindt men - in een enigzins uitgewerkte vorm - terug in het Boec van der
loopender practijken  der Raidtcameren  van  Brabant van Willem van der Tanerijen
uit circa 1496.13 Van der Tanerijen was vanaf 1474 gedurende enkele jaren als
raadsheer aan het Brabantse gerechtshof verbonden geweest en had in die periode
het concept van zijn Boec vervaardigd. In het tweede hoofdstuk van Deel III van zijn

commentaar vermeldt de schrijver een groot aantal zaken van criminele aard die de
Brabantse Raadkamer competeren, waaronder misdaden tegen de vorst en zijn familie,
tegen diens Raad (de Raad van Brabant), inbreuken op de sauvegarde van de vorst,
vervalsing van diens zegel of handtekening, ambtsdelicten van overheidsdienaren,
onregelmatigheden bij het opstellen van vonnissen en akten, woeker, het in strijd met
het Brabantse recht procederen voor een buitenlands gerecht, hulp aan de vijand, en
hulp bij uitbraak uit een gevangenis. Als civiele kwesties waarover de Raad zich mag
uitspreken noemt hij onder andere geschillen met betrekking tot de bezittingen en rechten
van de vorst, zaken waarin personae miserabiles zoals weduwen en wezen zijn
betrokken, geschillen inzake eigendom, pacht, schuld en dergelijke tussen kerkelijke
instellingen onderling of tussen kerkelijke instellingen en particulieren, en bezitsacties. 14
Ten slotte merkt de schrijver op, dat de Raad in het algemeen bevoegd is kennis te
nemen

'van allen saken van prevencien ende anderen geprivilegieerden saken, dairaf
den wettenende bancken van den lande bij denprince oft princessen die kennisse
niet  verleent  en is geweest'. 15

In hoofdlijnen was de door de Raad in 1451 vervaardigde staalkaart van rechtszaken,
zoals Godding heeft vastgesteld, een weergave van de toen reeds vaststaande rechterlijke
bevoegdheden van het Parlement van Parijs:6 De 'geprivilegieerden saken' waarvan
Van der Tanerijen spreekt, zijn dan ook niets anders dan afgietsels van uit het Franse
recht afkomstige cas royaux: geschillen waarvan de beslechting was voorbehouden

13    Willemvander Tanerijen, Boec van der  loopender practijkender  Raidtcamerenvan Brabant. Ingeleid

en uitgegeven door Eg.I. Strubbe (2 din. Brussel 1952). Bij het schrijven van dit commentaar heeft
Van der Tanerijen, behalve uitde procespraktijk vande Brusselse Raad, directof indirectuit een groot
aantal andere bronnen geput. Vgl. G. van Dievoet, 'De invloed van de "Somme rural" van Jehan Boutillier
op het "Boec van der loopender practijken" van Willem van der Tanerijen' in: Th.E.A. Bosman e.a.,
red., Brabandts recht dat is... Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid
vanzijnafscheidals hoogieraarNederlandse rechtsgeschiedenis aande Katholieke UniversiteitBrabant
(Assen-Maastricht 1990) 77-85. Zie ook hoofdstuk II paragraaf 2.

14     Boec  vander  loopender practijken, III.2 (editie Strubbe, deel II, p. 205-209). Op deze plaats verwijst
de schrijver naar de - deels gelijkluidende - 'competentieregels' die hij reeds in caput 1.29 (deel I,
p. 312-317) heeft behandeld. In dit laatste hoofdstuk wordt weer verwezen naar de bespreking van
de bezitsacties in caput 1.17 (deel I, p. 86-94).

15   Boec van der loopender practijken, III.2 i. f.  (deel II,  p. 209).
16 Godding, 'Opkomst van de Raad van Brabant', 4.
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aan de vorst respectievelijk de vorstelijke rechter, geschillen derhalve die aan de
rechtsmacht van de gewone rechter waren onttrokken. Het copieren door de Raad
van Brabant van de competentie van het Parlement van Parijs lag ook alleszins voor
de hand, aangezien dit Franse rechtscollege bij de oprichting van de Raad model had
gestaan, zoals het ook reeds de Raad van Vlaanderen tot voorbeeld had gediend en

in een later stadium de overige gewestelijke justitieraden - direct of indirect - nog
tot  voorbeeld zou dienen. 17   Het  is  dan   ook niet verwonderlijk  dat de stijl   van

procederen van elk van deze justitieraden voor een belangrijk deel op Franse leest

was geschoeid.18 Evenmin behoeft het te verbazen, dat er via deze provinciale raden             I
Franse rechtsinstellingen, zoals de cas royaux, de bezitsacties, het appel en de lettres

patentes, in de Nederlanden werden geintroduceerd.
19

Met het overzicht van geprivilegieerde zaken dat de hertogelijke Raad in 1451          
gaf, was zijn competentie als rechter in eerste ressort blijkbaar voldoende bepaald.
In de eerste ordonnantie inzake de stijl van procederen van de Raad, 'gemaect bij
den precident ende luyden' van dit college en uitgevaardigd op 20 juni 1474, waren
althans weinig bepalingen aan dit onderwerp gewijd.20 Waar de raadsheren-redacteurs
van deze verordening voorhadden de goeddeels costumiere stijl van het college op
schrift te stellen, wilden zij zich waarschijnlijk beperken tot datgene wat voorheen

onduidelijk of omstreden was. Voor het overige behoefden de gewoonterechtelijke

17  Vgl. A.S. de Bldcourt, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, le dr. bewerkt door
H.F.W.D. Fischer (Groningen 1967) 132; Godding, 'Le Conseil de Brabant au XVe siacle', 336; Gaillard,
Le Conseit de Brabant, III, 86. Volgens D. Lambrecht, 'Centralisatie onder de Bourgondiers. Van
Audientie naar Parlement van Mechelen', BO'dragen voorde geschiedenis der Nederlanden 20 (1965-1966)

96, is het evenwel de Raadkamer van Vlaanderen geweest, die bij de oprichting van de overige
justitieraden rechtstr66ks model heeft gestaan. Zie ook Monballyu, 'Gerechtelijke bevoegdheid van
de  Raad van Vlaanderen',  5.

18   Voor de mate waarin de oprichting van landsheerlijke justitieraden in de Nederlanden gepaard ging

met  de  receptie  van  Frans  procesrecht,  zie  W.G.Ph. E. Wedekind, Bijdrage toI de kennis van de
ontwikkeling van de  procesgang  in civiele zaken voor  het  Hof van Holland in de eerste  helft van de
zestiende eeuw (Assen 1971) 11-31. Schrijver concludeert (p. 30-31) dat er, nu de Franse procedure
doorde Bourgondische vorsten in de 'landen van herwaarts over' is geintroduceerd, sprake is geweest

van receptie van Frans-Bourgondischprocesrecht, dat bovendienop zijnbeurtweerdiep inde Romeins-

canoniekeprocedurewasgeworteld. ZieookreedsR. Feenstra, Verkenningenophetgebiedderreceptie
van het Romeinse rechl (Zwolle 1950) 38-39. In het volgende hoofdstuk zal bij de bespreking van de
amende profitable en amende honorable (paragraaf 5.1 en 5.2) op de overname van (vermengd) Frans
procesrecht door de Nederlandse gerechtshoven worden teruggekomen.

19 Vgl. Godding, 'Le Conseil de Brabant au XVe sitcle', 336-338.  Voor de bezitsacties zie nader De

Blecourt, Kon begrip, 132-137; voor het appel J. Monballyu, '"Van appellatien ende reformatien"
De ontwikkeling van het hoger beroep bij de Audientie, de "Camere van den Rade" en de Raad van
Viaanderen (ca.  1370 - ca.  1550)', TvR 61 (1993) 237, 239 en 250; voor de lettres patentes Ph. Godding,
'Les lettres de justice, instrument du pouvoir central en Brabant (1430-1477)', Archief- en Bibliotheekwe-

zen in Belgie 61 (1990) 385-388. In de onderstaande paragrafen zullen deze rechtsinstellingen nog
ter sprake komen.

20   De ordowlantie van 20jwu' 1474 voor de Raad van Brabant, ingeleid en uitgegeven door M. Oosterbosch

en D. van den Auweele (Brussel 1993). Uit art. 4 blijkt dat de Raad bevoegd was te oordelen over

klachtentegenhertogelijkeofficierenenontvangers. Art. 220behelstde verplichting vandejustitiabelen
om aangelegenheden waarmee belangen van de hertog waren gemoeid, ter kennis van de procureur-

generaal te brengen.
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regels niet schriftelijk te worden herhaald.21 Wat in 1474 w81 nadrukkelijk werd

geregeld, was de positie van de Raad als appel- en reformatierechter (artt. 199-219)
en als instantie waarbij lagere rechters 'te hoofde' of 'ter leringe' konden gaan (art.
221). In de instructies die in latere stadia voor de Raad van Brabant zijn opgesteld,
vindt men enkel een bevestiging van de competentie die dit college op grond van de
'lijst van 1451' en de ordonnantie van 1474 toekwam. De instructie van Karel V uit
1531  volstond in artikel  4  met  een zeer algemeen geredigeerde bepaling aangaande
de rechtspraak van de Raad: de raadsheren zouden kennis nemen van zaken van appel
en reformatie, van geschillen rakende de hoogheid, heerlijkheid en domeinen van de
soeverein, 'ende voirts van allen saken dairaff zij van ouden tyden gewonelyck zijn
die kennisse te hebbene'.12 Deze bepaling is woordelijk overgenomen in de ordonnantie
van Filips II uit 1558 (art. 2)23 en in de ordonnantie van de aartshertogen Albert
en Isabella uit 1604, de zogenaamde Albertine (art. 2)24,

De zaken waarvan de Raad 'van ouden tyden' gewoon was kennis te nemen, zijn

in 1745 nog eens opgesomd door de advocaat Joannes Emmanuel Loovens, auteur

vandePractycke,  stiel ende maniere van procederen in Haere Majesteyts souvereynen
Raede  van Brabant.In Deel II van dit werk behandelt de schrijver zeer gedetailleerd
decompetentiedie de Raadkrachtens artikel 2 van de Albertine-ordonnantietoekomt. 25

Zijn opsomming van geschillen waarvoor het college in eerste instantie competent
is, stemt vooreen belangrijk deel overeen methet overzicht dat men twee-en-een-halve
eeuw eerder reeds bij Van der Tanerijen aantreft: bezitsacties, zaken waarin 'miserabele
personen' zijn betrokken, delicten tegen de vorst, schending van diens sauvegarde,

vervalsing vanvorstelijkebrievenenzegels, ambtsdelictendooropenbare functionaris-
sen, hulp aan de vijand etcetera. Loovens noemt evenwel ook een aantal zaken die

in de  'lijst van 1451', zoals weergegeven door Van der Tanerijen, niet uitdrukkelijk
zijn vermeld, waaronder vorderingen tegen personen die bij de Raad een privilegium
fori hebben, delicten gepleegd door zulke bevoorrechte personen en delicten waarvan
de plaatselijke officieren reeds een jaar lang de vervolging hebben nagelaten.

Aan de hand van de commentaren van Van der Tanerijen en Loovens kan men
vaststellen, dat een in 1451 door de raadsheren naar Frans voorbeeld opgestelde en
doorde wetgeverbij herhaling bevestigde'competentieregeling' gedurendehetbestaan

21  Oosterbosch en Van den Auweele, De ordonnantie van 20 juni 1474, XVIII.
22     Ordonnanne van Keyzer Karel de V.  op de stjl van procederen (20 maart  1531); ARA Brussel, Verspreide

handschriften, inv.nr. 276, fol. 195-272;  RANB,  BibI. RvB,  nr. 62  sub  1. In caput  15 van deze
ordonnantie (arrt. 557-584) zijn appel, reformatie en hoofdvaart op de Raad nader geregeld.

13   Ordonnance sur le style et la prockdure judicaire du Conseit de Brabant (13 februari 1558)·,  ARA
Brussel, RvB, inv.nr. 3641, fol 1-141. In caput 19 van deze ordonnantie (artt. 575-606) zijn appel,
reformatie en hoofdvaart  op  de Raad nader geregeld.

14   Ordinancie, styl ende maniere van procederen vanden souverainen Raede van Brabant ende Landen
van Overmaeze (13 april 1604); PvB, I, 556-609; GPB, II, 849-950; RANB, Bibi. RvB, nrs. 56,57
en 58. In caput 19 van deze ordonnantie (artt. 583-613) zijn appel, reformatie en hoofdvaart op de
Raad nader geregeld.

15   J.E. Loovens, Practycke, stiel ende maniere van procederen in Haere Majesteyts souvereynen Raede
van Brabant. Vermengelt met den stiel generael van subalterne banken, ende gerichten, bestaende in
dry deelen (Brussel 1745) II. 1.3.
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van de Raad van Brabant het voornaamste fundament van diens rechtspraak in eerste

aanleg heeft gevormd.
Hoewel deze rechtspraak op het eerste gezicht een tamelijk bonte verzameling van

zaken lijkt in te houden, kan de bevoegdheid van de Raad als rechter in eerste aanleg
tot een aantal algemene grondslagen worden herleid. In het nu volgende zal ik deze
grondslagen kort weergeven. Daarbij zal ik tevens aandacht besteden aan de competentie
van de Raad als appel- en reformatierechter en aan enkele bijzondere bevoegdheidsgron-
den.26

A. Civiele zaken waarover de Raad bevoegd was in eerste aanleg te oordelen, betroffen:
1. geschillenwaarin rechtenofbelangen van de soeverein warenbetrokken, waaronder
begrepen bevoegdheidsconlicten tussen de hertog (of diens ambtenaren) en lagere
overheden. 27

2. onderlinge competentie- of jurisdictiegeschillen tussen lagere overheidsinstanties
met betrekking tot aangelegenheden van justitie of politie. 28

3. bezitsacties, ingesteld door particulieren wier rechten waren geschaad of dreigden
te worden geschaad door het optreden van anderen. Van een dergelijke actie kon zich
in het bijzonder bedienen degene, die door een bepaalde bestuurshandeling, bijvoorbeeld
de verlening van een vergunning aan een derde, dacht te worden benadeeld.29
In het afdoen van deze drie categorieen geschillen kan men een vorm van 'administratie-
ve rechtspraak' herkennen: als hogere rechter sprak de Raad zich uit over bestuurlijke
controversen tussen twee overheidsinstanties dan wel tussen een overheidsinstantie
en een ingezetene. Behalve voor deze 'bestuursgeschillen' stond de civiele rechtsgang
in eerste aanleg ook open voor:
4. vorderingen tegen personen die een voorrecht hadden om in eerste instantie voor
de Raad te mogen verschijnen (privilegiumfbri). Tot deze geprivilegieerde personen
behoorden, behalve de functionarissen van de Raad zelf, bijvoorbeeld ook de gezins-
en personeelsleden van de raadsheren, gerechtsofficieren zoals drossaard, schout en

26   Voor de competentie van de Raad zie ook Gaillard, Le Conseilde Brabant, U, 15-42; Godding, 'Opkomst
van de Raad van Brabant', 4-9; E. Poullet, Histoire du droit pknal dans le Ducht de Brabant [Brussel
1870] 27-28 en 292-294.

27 Godding, 'Opkomst  van  de   Raad van Brabant',   4   en 6, noemt  als   voorbeelden van dergelijke
bevoegdheidskwesties o.m. geschillen tussen enerzijds hertogelijke officieren en anderzijds lagere heren,
stedelijke overheden en kerkelijke instellingen. Zie ook Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 28.

28   Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 28; Godding, 'Opkomst van de Raad van Brabant', 5-6. Zie ook
De Schepper, Rechter en administratie, 7-9, Fockema Andreae, De Nederlandse Smat, 103-104. Bij
deze onderlinge bevoegdheidsgeschillen tussen lagere overheden was soms ook de hertog betrokken.
Dit was b.v. het geval bij conflicten tussen twee schepenbanken m.b.t. het passeren van akten inzake
onroerende zaken. Niettegenstaande de door de hertog opgelegde verplichting dergelijke akten voor
schepenen van de plaats van ligging van de onroerende zaak te passeren, lieten partijen zulks dikwijls
over aan een stedelijke schepenbank: Ph. Godding, 'Les conflits A propos des lettres tchevinales des
villes brabanGonnes (XVe-XVIIIe siacles);  TvR  22 (1954) 308-353.

29     Vgl.  Gaillard, Le Conseit de Brabant. 11, 38-39. Godding,  'Opkomst van de Raad van Brabant',  4-5.
De onderhavige actie werd in de regel ingesteld tegen de begunstigde derde, die de overheid subreptief
en obreptief tot haar handelen zou hebben bewogen: De Schepper, Rechter  en  administratie,  9-10.
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amman, edelen en geestelijken, alsmede weduwen, wezen en andere personae
miserabiles.

Een bijzondere bevoegdheid om recht te spreken in civiele kwesties kwam de Raad
van Brabant als scheidsgerecht toe.30 In plaats van een geschil in een juridische
procedure aan de terzake competente rechter voor te leggen, konden partijen de Raad
(of een aantal van zijn raadsheren) verzoeken dit geschil bij wege van arbitrage te
beslechten. In een dergelijk geval werd het conflict door de aangezochte scheidsrechters
'als wijze mannen', niet gebonden aan een strikte toepassing van het recht31, opgelost.
De vorm waarin deze oplossing werd aangedragen, was veelal die van een compromis
tussen de betrokken partijen. Ook tijdens een reeds bij de Raad aanhangige procedure
kon men een poging ondernemen om door arbitrage tot een compromis te komen.
Aanvaardden partijen de uitspraak van de arbiters, dan lieten zij zich hierin willig
condemneren; in het andere geval hervatten zij de gestaakte procedure.

In hoger beroep sprak de Raad van Brabant zich uit over civiele vonnissen van
subalterne gerechten in zijn ressort, welke hem in tweede of derde instantie werden

voorgelegd. Bij 's Raads rechtspraak in derde instantie dient te worden bedacht dat

dezogenaamdehoofdbankenin Brabant, waaronderde schepenbanken van Antwerpen,
Brussel, Leuven en 's-Hertogenbosch, de vier hoofdsteden van het hertogdom, de
competentio primae appellationis toekwam. Dit betekende dat van een uitspraak van
een lagere rechter eerst moest worden geappelleerd op de hoofdbank waaronder deze
rechter ressorteerde. Van het vonnis dat de hoofdbank wees, kon vervolgens in beroep
worden gegaan bij de Raad van Brabant. Aangezien de hoofdbanken in de regel ook
het ius reformationis bezaten, stond van hun vonnissen evenwel geen appel maar slechts
reformatie open.32 Deze beide rechtsmiddelen onderscheidden zich hierin, dat appel
de tenuitvoerlegging van het vonnis a quo opschortte, terwijl dat bij reformatie niet
het geval was. Bovendien moest appel binnen zekere korte tijd na de uitspraak van
de lagere rechter worden ingesteld; reformatie daarentegen kon gedurende 'jaar en
dag' na de uitspraak worden verzocht.33 In de praktijk echter vervaagden de contouren
van beide rechtsmiddelen. Het was namelijk mogelijk aan een verzoek tot reformatie
een clausule van inhibitie te verbinden, waarmee opschorting van de executie van
het gewezen vonnis werd gevraagd. Voorts kwam het voor dat een partij die de
appeltermijn had laten verstrijken - en die zich eigenlijk nog slechts van het middel
van de reformatie kon bedienen - desondanks werd toegestaan te appelleren. Bij wege

30   Zie Ph. Godding, 'Une justice parallele? L'arbitrageau Conseilde Brabant(15esitcle)' in: Miscellanea
forensia historica, 123-141, i.h.b. 125-126.

31   Godding, 'Une justice paralltle?',  126.
32 Voor beide voorrechten zie nader M.W. van Boven, 'De verhouding tussen de Raad van Brabant en

de hoofdbanken inzake de appelrechtspraak in civiele zaken' in: Hoven  en  banken  in  Noord  en Zuid,
122-123. Het rechtsmiddel van de reformatie was eind veertiende eeuw ontstaan in de procespraktijk
van de Audientie van Vlaanderen en van daaruit geintroduceerd bu de andere landsheerlijke raden:
Monbailyu, 'Van appellatien ende reformatien', 256-257.

33   Vgl. B.C.M. Jacobs, 'De Raad van Brabant als appel- en reformatierechter' in: De Staatse Raad van

Brabant  en  Landen  van  Overmaze  in tweede  termijn, 35.
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van een relief d'appel ging de rechtbank dan voorbij aan de overschrijding van de
fatale termijn.34

Als hogere rechter kon de Raad zich ook inlaten met zaken die hem langs de weg
van de evocatie bereikten. In een dergelijk geval werd een geschil dat reeds voor een
subalterne rechter aanhangig was gemaakt, door de Raad op verzoek van een van
de partijen of op eigen initiatief aan zich getrokken en afgehandeld. De Raad kon
hiertoe bijvoorbeeld overgaan indien de lagere rechter niet bevoegd was om van het
hem voorgelegde geschil kennis te nemen omdat het een 'voorbehouden geval' betrof,
of indien deze rechter een zaak op onjuiste wijze of zonder voldoende voortgang
behandelde.35 Het was overigens het veelvuldig evoceren van zaken dat leidde tot
het reeds gememoreerde conflict tussen de Raad en de Staten van Brabant, naar
aanleiding waarvan eerstgenoemde in 1451 een lijst met casus reservati opstelde. 36

B.  Wat  betreft de rechtspraak in criminele zaken was  de Raad bevoegd  om in eerste
instantie te oordelen over:
1. majesteitsschennis in de meest ruime zin van het woord. Onder het crimen laesae
maiestatis vielen alle inbreuken op de hoogheid, heerlijkheid en domeinen van de
soeverein, dat wil zeggen alle misdaden tegen de persoon, de bezittingen, rechten
en belangen van de hertog, alsmede tegen personen en zaken die onder zijn bescherming

(sauvegarde) stonden. Ook een delict gepleegd tegen de - hertogelijke - Raad van
Brabant, of tegen een van zijn functionarissen, mocht als een 'criesme van der gequetster
hoogheyt' door het college zelf worden berecht. 37

2. ambtsdelicten, in het bijzonder die welke waren begaan door functionarissen belast
met aangelegenheden van politie ofjustitie.38 Wet dient hierbij te worden aangetekend
dat ambtelijk wangedrag niet steeds tot een criminele procedure aanleiding behoefde
te geven. Indien het slechts geringe misdragingen betrof, was een civiele procedure
eerder op zijn plaats.39 In dit laatste geval zou men de rechtspleging door de Raad
als een vorm van 'administratieve rechtspraak' mogen aanmerkenw, maar men kan
haar ook plaatsen in de sleutel van de civiele berechting van een lichte strafzaak. Op
het civiliter vervolgen van criminele zaken zal in paragraaf 4 nog worden teruggekomen.

34 Jacobs, 'Appel-en reformatierechter', 35 i.h.b. nt. 1; Van Boven, 'Appelrechtspraak inciviele zaken',
126.

35   Gaillard, Le Conseil de Brabant,11, 37-38. Voorhet recht vanevocatie zie recentelijk G.H.A. Venner,
'Geevoceerde processen voor het Hof van Gelder te Venlo' in: Hoven en banken in Noord en Zuid,
169-186, i.h.b. 176-177 (met verdere literatuuropgave).

36 Vgl. Godding, 'Opkomst  van  de  Raad van Brabant',  6.
37    Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpractijken,1.25 (deel I, p. 135), II1.2 (deel II, p. 207-208).
38    Vgl. W.M. Lindemann, 'Enige beschouwingen over de competentie in strafzaken in eerste aanleg van

de Raad van Brabant in 's-Gravenhage', NHJ 2 (1985) 59-62. Zie ook H. Diederiks, In een land van
justitie. Criminaliteit van vrouwen, soldaten en ambtenaren in de achttiende-eeuwse Republiek (Hilversum
1992) 60-70.

39 Vgl. Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 34.
40     Vgl. De Schepper, Rechter en administratie, 14-16 en 17, die indit verband onderscheidttussenciviele

ambtsovertredingen en criminele ambtsmisdrijven, maar daarbij opmerkt dat de wijze waarop beide
typen van ambtelijk wangedrag in de praktijk werden vervolgd tamelijk willekeurig was.
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3. delicten gepleegd door personen die bij de Raad eenprivilegiumfon hadden, personen
derhalve die ook in civiele zaken in eerste instantie voor dit college verschenen (zie
boven).
4. delicten die door nalatigheid van gerechtsofficieren bij subalterne gerechten in 's
Raads ressort niet of niet behoorlijk werden vervolgd. De advocaat-fiscaal van Brabant,
belast met een algemeen toezicht op de vervolging van strafbare feiten door lagere
officieren, of namens hem de procureur-generaal, kon dergelijke delicten bij de Raad
aanhangig maken:' Als hogere rechter trad deze dan supplerend op en voorzag alsnog

in de nagelaten rechtspleging (juris  subsidium).
Van criminele uitspraken was in Brabant in beginsel geen appel of reformatie

toegestaan, zodat de Brusselse Raad in dezen geen bevoegdheden had.42 Nu er in
de praktijk desondanks pogingen werden ondernomen om hoger beroep in strafzaken
in te stellen, werd voornoemd beginsel door Karel V in 1530 vastgelegd in een speciaal
voor Brabant uitgevaardigde ordonnantie. Beroep van criminele tussen-43                                                            of
eindvonnissen werd in artikel 9 van deze ordonnantie uitdrukkelijk verboden 'tot al
ter tydt toe by den Keysere, den voorsz. Staeten van Brabandt gehoort, anders
geordonneert wordt'.  In de daarop volgende jaren werd dit voorlopige verbod nog
diverse malen bevestigd. Tot een definitieve regeling van het appelrecht in strafzaken
zou het echter nimmer komen.44 Dit alles liet onverlet de mogelijkheid van partijen
om in geval van een flagrante schending van het procesrecht door een lagere rechter,
de zaak onder de aandacht van de Raad te brengen. Deze kon de zaak dan evoceren
en op correcte wijze afdoen. 45

C. Naast de bevoegdheid om - binnen zekere grenzen - civiele en criminele geschillen
te mogen beslechten, kwam de Raad van Brabant ook de voluntaire rechtsmacht toe.
Als 'willige rechter' kon het college, op verzoek van belanghebbenden, voorzien in
uiteenlopende kwesties waarvoor een juridische regeling op haar plaats was.  Zo kon
hij overgaan tot de aanwijzing van een curator in een faillissement, de benoeming
van een voogd over een minderjarige, de bekrachtiging van een testament of van
huwelijkse voorwaarden. Zeer belangrijk was ook zijn bevoegdheid tot het bekrachtigen
van allerlei soorten overeenkomsten, zoals die inzake geldlening, huur, pacht en levering

41    Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 40. Zie ook X. Rousseaux, 'Klacht en controle. Machtsverhoudingen
tussen lokale schepenbanken en de Brusselse Raad van Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw
in Waals Brabant' in: Hoven en banken in Noord  en Zuid, 135-145, i.h.b. 141-142. Van de door de
schrijver onderzochte klachten tegen lokale gerechtsofficieren hadden de meeste betrekking op passiviteit

of partijdigheid van deze officieren. Voor het 'Noorden' kan in dit verband worden gewezen op het
opstel van J.H.M.M. vanHall, 'Eenonderzoek naarde rechtspraak inde Staatse Landen van Overmaze
doorde advocaat-fiscaal J.F. van Steelant in 1772' in: A.M.J.A. Berkvens e.a., red., Ten werentliken
ret:hte.   Opstellen  over  Limburgse  rechtsgeschiedenis  (Maastricht  1990)  59-86.

42   Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 40. Ook in andere gewesten was men zeer terughoudend met het
toelatenvanhogerberoep incriminelezaken: J.W. Bosch,'Rechtshistorische aantekeningenbetreffende
het appelrecht in strafzaken', n»chn# voor Stral,echt 57 (1948) 34-83. Zie ook W. Wedekind, 'Wielant
et Damhouder et l'appel en matiEre criminelle. L'adage "confessus non appellat"', TvR 44 (1976) 153-158.

43   Ordonnantie van Karel V van 14 mei  1530; PvB, IV, 424-426.
44 Vgl. Jacobs, 'Appel- en reformatierechter', 36 i.h.b. nt. 2.
45     Gaillard, Le Conseil de Brabant,  II, 40; Poullet, Histoire du  droit ptnal,  293.
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ofbezwaring van onroerende zaken.46 Van oudsher was vooral de lokale schepenbank,
of de hoofdbank in diens ressort, de aangewezen instantie geweest om dergelijke
contracten aan voor te leggen.  In de bekrachtiging van een overeenkomst door een
justitieraad, zo mag men aannemen, zagen partijen evenwel een (nog) betere garantie
met betrekking tot de naleving van de contractsbepalingen. 47

D.   Als hogere rechter  was  de  Raad van Brabant niet slechts een instantie waaraan
vermeend onjuiste uitspraken van lagere rechters konden worden voorgelegd. Behalve
als appel- en reformatierechter fungeerdede Raad tevens als 'hoofd' waarbij schepenen
'ter leringe' konden gaan indien zij ten gevolge van lacunes of onduidelijkheden in
het plaatselijk recht niet in staat waren vonnis te wijzen.48 Dikwijls verliep deze
hoofdvaart in twee instanties en gingen schepenen eerst te rade bij een andere, meestal
hitrarchisch hogere schepenbank en vervolgens, als deze geen oplossing kon aandragen,
bij de Raad te Brussel. Een door deze Raad als 'hoofd' of 'overhoofd' opgesteld
concept-vonnis, het zogenaamde hoofdvonnis, diende de lagere rechter tot bindend
advies voor het afdoen van de desbetreffende zaak.

Nog op een tweede wijze kon de Raad van Brabant als hoogste rechter bij een
hoofdvaartzijnbetrokken. Warenpartijennamelijkontevredenmet het concept-vonnis
dat de door de 'onvroede' schepenen geconsulteerde hoofdbank had geredigeerd, dan
konden zij hiervan in beroep gaan bij de Raad van Brabant. Indien daartoe aanleiding
was, stelde deze een nieuw hoofdvonnis op, dat zoals bij de gewone hoofdvaart door
de schepenbank moest worden uitgesproken.49 Uit deze laatste figuur blijkt duidelijk
de nauwe verbondenheid van de hoofdvaart met het rechtsmiddel van het appel, waarop
in de literatuur herhaaldelijk de aandacht is gevestigd.50

Het was intussen deze tweede variant van het te hoofde gaan op de Raad te Brussel,
waarop in de wettelijke voorschriften die aan dit onderwerp werden gewijd, het accent
kwam te liggen. In zijn ordonnantie van 7 juni 1522 bepaalde Karel V reeds dat de
Raad niet gehouden was advies te geven in een voor een subaltern gerecht hangende
zaak, zoals ook de subalterne rechters niet verplicht waren bij de Raad om advies
te gaan. Desgewenst mochten laatstgenoemden zich voortaan door Brabantse

46    E.  Put,  Inventaris  van  het  archief van  de  Raad van  Brabant.  Deel  1,  Archief van  de  grimes  (Brussel
1995)  95. Zie voorts R. By\, Les juridictions  scabinales dans  &  ducht  de  Brabant  (des origines  & la
fin de XVe silcle) (Brussel 1965) 186-194; F.F.X. Cerutti, 'De schepenbank in de Brabantse stad en
de overdracht en bezwaring van onroerend goed'. VHB 3 (1969) 47-87; J.P.A. Coopmans, 'De onderlinge

rechtsverhoudingen van 's-Hertogenboschenhet platteland vddr 1629', Bijdragen tot de Geschiedenis
58 (1975) 94-98; M.H.M. Spierings, Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 (Tilburg
1984) 159-259.

47    Vgl. Van Pethegem,  De  Raad van 1/laanderen,   17.
48   Ph. Godding, 'Le Conseilde Brabant, chef de sens, auquinzitme sitcle' in: Braban(Its recht  dat  is...,

121-133. Zie ook Byl, Les juridictions scabinales, 140-146, i.h.b. 145-146 voorde Raad van Brabant.
49  Godding, 'Chef de sens', 124.
50  Zie b.v. Bosch, 'Het appelrecht in strafzaken', 44-46: B.H.D. Hermesdorf, 'Te hoofde gaan', VM

OVR 11 (1954) 4046: NBve, Her Rijkskamergerecht, 160-165; Godding, 'Chef de sens', 124-125.
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rechtsgeleerden laten onderrichten (art.  15).5'  Inde inhet voorgaande reeds ter sprake

gebrachte ordonnantie op de stijl van de Raad uit 1531 heeft Karel vervolgens slechts

het appelleren van een door een hogere bank gewezen, maar door een lagere bank
uitgesproken hoofdvonnis uitdrukkelijk geregeld (artt. 572-573). Deze regeling vindt
men met zoveel woorden herhaald in 's Raads reglementen van 1558 (artt. 592-593)
en 1604 (artt. 600-601).

1.1.2 Wetgeving
Op het terrein van de wetgeving was de Brusselse Raad, die ook zelf verordeningen
voor Brabant, Limburg en Overmaze kon uitvaardigen52, toch vooral betrokken bij
de totstandkoming van ordonnanties en plakkaten die de centrale overheid voor deze
gebieden wilde afkondigen. Bij het opstellen van de wettelijke voorschriften diende
hij de wetgever van advies; vervolgens toetste hij het wetsvoorstel aan de costumen

en privileges en voorzag het zo nodig van kanttekeningen. Rechtsgeldigheid verkreeg
de uit te vaardigen wet eerst met de ondertekening door de secretaris van de Raad,
de parafering door de kanselier en de zegeling door de audiencier. Ook toen onder
Karel V de wetgeving voor het hertogdom voortaan grotendeels door diens Geheime
Raad werd verzorgd, dienden de op centraal niveau afgekondigde ordonnanties en
plakkaten door de Raad van Brabant van het Brabantse zegel te zijn voorzien. In deze
formele goedkeuring bezat het college in feite een recht van veto ten aanzien van
vorstelijke wetgeving die een inbreuk op het eigen costumiere recht kon maken. 53

Had de Raad een wet eenmaal goedgekeurd, dan droeg hij zorg voor de publicatie
en verspreiding van de nieuwe voorschriften in zijn ressort, waarna hij - via zijn officie-
fiscaal - toezicht hield  op de naleving daarvan. 54

De Raad waakte niet alleen over de handhaving van het costumiere recht, waaraan
hij concept-wetten toetste, maar zag ook toe op de optekening van dit recht in het
kader van de door Karel V en Filips II voorgenomen homologatie der rechtsgewoonten.
Hiertoe bij diverse gelegenheden door de vorst aangespoord, diende de Raad - zoals
ook de andere gerechtshoven - er voor zorg te dragen dat het in zijn ressort vigerende

51   Godding, 'Chef de sens', 125, stelt dat in 1522 de hoofdvaart op de Raad door Karel V volledig is

afgeschaft. Hier zij er echter op gewezen, dat in 1527 Margareta van Oostenrijk voor de schepenbank
van de Vroenhof hoofdvaart op de Raad openstelde: P.L. Nave, '"Appellation, so fur dem Urteil
beschicht": Maastricht tussen Brabant en het Rijkskamergerecht' in: Consitium Magnum 1473- 1973.
Herdenking van de 500e verjaardag van de oprichting van het Parlement en de Grote Raad van Mechelen
(Brussel 1977) 357.

52  Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 78; Godding, 'Opkomst van de Raad van Brabant', 10.
53   E. Pou\\et, Histoire politique nationale.  Origines,  developpements et transformations  des institutions

dans les anciens Pays-Bas (le dr. 2 dln. Leuven 1882-1892) II, 346. Vgl. J.P.A. Coopmans, 'Van
Soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze', NHJ 2 (1985) 21. Voor
de concurrentie tussen de Geheime Raad en de Raad van Brabant, zie paragraaf 2.3.

54 J.P.A. Coopmans, 'Administratie vanjustitie enbeleyd van politie tijdensde republiek. Mogelijkheden
en wenselijkheden voor het rechtspraakonderzoek' in: J.M.J. Chorus en A.M. Elias, red., Fabrica
historiae forensis.  Handelingen van het afscheid van J.Th. de Smidt als hoogieraar oud-vaderlands
rechz aan de RO'ksum'versiteit L.eiden op 16 december 1988 (Leiden 1989) 15-16; H. de Schepper, 'Brabant

"Hooftprovintie" en Brussel "Princelycke Hoofdstadt van 't Nederland". De publiekrechtelijke relaties
van het gewest tot de regering, 1531-1621' in: Brabandts  recht  dat  is...,  163.
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recht, crimineel zowel als civiel, op schrift werd gesteld en aan de centrale regering
werd toegezonden. Als een intermediair tussen vorst en subalterne gerechten oefende
hij een eerste controle op het opgetekende gewoonterecht uit. 55

2.2.3   Besmur
In het voorafgaande zijn enkele van 's Raads taken in de bestuurlijke sfeer reeds terloops
genoemd. Als uitvloeisel van zijn rechtsprekende bevoegdheid oefende hij toezicht
uit op de justitie in zijn ressort, in het bijzonder op de criminele rechtspleging bij
de lagere gerechten (2.2.1). En in zijn bemoeienis met de verzorging van de Brabantse
wetgeving lag een toezicht op de naleving van de door hem goedgekeurde ordonnanties
en plakkaten besloten (2.2.2). Op het bestuurlijke vlak oefende de Raad verder een
zekere controle uit op het functioneren van lagere overheden en op de inhoud van
de door hen vastgestelde verordeningen. Deze 'rechtmatigheidstoetsing' van plaatselijke
voorschriften kon resulteren in een algehele vernietiging en een bevel tot het
vervaardigen van een nieuw concept, dat tergoedkeuring aande Raad diende te worden
voorgelegd.56

Bij de bespreking van de contentieuze rechtspraak van de Raad is reeds vastgesteld,
dat een belangrijk deel van de civiele zaken waarvan hij kennis nam 'administratiefrech-
telijk' van aard was. Ook in de gratieuze rechtsmacht die dit hof toekwam, kan men
een administratieve bevoegdheid herkennen, namelijk de bevoegdheid om in bepaalde
concrete gevallen door middel van een 'bestuursbeschikking' te voorzien.57 Als
vertegenwoordiger van de vorst verleende de Raad van Brabant aan particulieren brieven
vanpardon, remissie, vrijgeleide, sauvegarde, commissie, legitimatie ennaturalisatie.
Het vorstelijk voorrecht tot het verlenen van dergelijke lettres patentes had zich in

de Nederlanden ontwikkeld naar het voorbeeld van de bevoegdheid var, de Franse

koning tot het doen uitgaanvan lettres  royaux. De hier bedoelde brieven onderscheidde
men wel in lettres de grace, zoals de eerder genoemde brieven van pardon en dergelijke,
en   lettres   de justice, waartoe men bijvoorbeeld brieven van autorisatie, evocatie,
executie, cassatie en procuratie rekende. Brieven van justitie konden door de vorst
slechts worden verleend indien daartoe een rechtsgrond bestond; brieven van gratie
daarentegen mocht hij naar eigen goeddunken verstrekken.58 Aan de verlening van
gunsten van deze tweede categorie lagen, met een moderneuitdrukking, overwegingen

55   Vgl. J. Gilissen, 'Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes (lans les XVII provinces

des Pays-Bas', TvR 18 (1950) 36-67 en 239-290, i.h.b. 42-43, 239-240, 250-251, 257-261 en 276.
Zie ook M.H.J.A. Lijten, Het burgerlOk proces in stad en Meierv van 's-Henogenbosch (Assen/Maastricht
1988) 5-10.

56 Godding, 'Opkomst van de Raad van Brabant', 10; Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse
Raad', 22.

57 Fockema Andreae, De Nederlandse Smat, 101-102; De Schepper c.s., 'Prolegomena; 279.
58 Godding, 'Lettres de justice',  386. Zie ook R. van Answaarden, 'Verkenningen in een grensgebied.

Het requeste civile in de praktijk van de Grote Raad van Mechelen, 1460-1580', VM OVR 8 (1994)
31-35.

18



van redelijkheid en billijkheid ten grondslag Blijkens hun inhoud waren het intussen
vooral deze lettres de grace die men als 'beschikkingen' zou mogen aanmerken. 59

Door Filips de Goede was de Raad van Brabant met een zeer ruime bevoegdheid
tot het expeditren van lettres patentes bekleed.   Verzocht   een   ingezetene   van   het
hertogdom de Raad om een gratieuze beslissing, dan werd door 66n van de raadsheren
onderzocht of er een genoegzaam motief bestond om de gewenste gunst te verlenen.
Indien hij in het verzoek toestemde, stelde een secretaris van de Raad de geeigende
hertogelijke brief op, waarna de audiencier deze zegelde en registreerde.60 Tijdens
de regering van Karel V kwam het echter steeds vaker voor dat een Brabantse
j usticiabele zijn verzoek rechtstreeks  tot de vorst richtte  en  dat  deze het rekest  door
de Geheime Raad liet afwerken. Werd dit verzoek gehonoreerd, dan was de aan de
begunstigde verleende brief in Brabant eerst rechtsgeldig indien hij door de Brusselse
Raad was goedgekeurd en van het Brabantse zegel was voorzien. 61

Het verkrijgen van een gratieuze beslissing was in de regel een aangelegenheid
die slechts de requirant aanging. Dit was evenwel anders indien de begunstiging van
de 66n tot gevolg had dat de belangen van de ander werden geschaad. In een dergelijk
geval kon de benadeelde partij de begunstigde voor de Raad dagen en trachtten

aannemelijk te makendat dezede gunst subreptiefen obreptiefhad weten te verkrijgen.
De Raad kwam dan tot een heroverweging van de gronden waarop de toekenning van
deze gunst had plaatsgevonden. Indien hij daartoe aanleiding zag, verklaarde hij de
genomen gratieuze beslissing nietig. 62

1.3 Concurrentie met andere instellingen
In de titel van paragraaf 2 is de Brusselse Raad door mij aangemerkt als een 'soevereine'
raad van justitie. In ruime zin opgevat houdt deze kwalificatie in, dat de Raad het
gezag van de 'soeverein', de hertog van Brabant, uitoefende. Namens de hertog hield
hij zich bezig met de wetgeving, het bestuur en de rechtspraak van diens gebieden.
Met betrekking tot laatstgenoemde functie, de verzorging van de rechtspraak, wordt
onder de uitdrukking 'soevereine raad' ook verstaan, dat het college in laatste instantie
rechtsprak: van zijn vonnissen, gewezen in eerste aanleg of in hoger beroep, was geen
appel op een andere rechter mogelijk.63 In deze specifieke betekenis heeft de soeve-

reiniteit van de Raad van Brabant betrekking op de privileges de non evocando en

de non appellando die de ingezetenen van het hertogdom vanaf het midden van de

59  Voor de in de tekst genoemde species van beide typen lettres  patentes, zie Gaillard, Le Conseil de
Brabant, 11, 43-77.

60  Godding, 'Lettres de justice', 388-389. Zie uitgebreid P. Renoz, LA Chancelierie de Brabant sous
Philippe le  Bon  (1430-1467).  Histoire et organisation,  rtdaction et exptdition des actes (Brussel  1955)

passim. Voor de zegeling van lettres patentes onder Filips de Goede en zijn opvolgers zij verder verwezen
naar 1.M, Cauchies, IA  Wgislation princikre pour  le compte de Hinault.  Ducs de Bourgogne et premiers

Habsbourg (1427-1506) (Brussel 1982) 68-76.
61   Gaillard. Le Conseil de Brabant, II, 44, De Schepper, 'Brabant "Hooftprovintie"', 263-265. Zie ook

paragraaf 2.3.
62 Godding, 'Lettres de justice', 400.
63 Coopmans, 'Administratie vanjustitie',  19-20. Voorhet begrip 'soevereiniteit' zie ook Van Peteghem.

De Raad van Vlaanderen, 4-6.
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veertiende eeuw genoten.64 In een aantal fasen waren de hertogen van Brabant deze

privileges verleend door de koningen respectievelijk keizers van het Heilige Romeinse

Rijk, waarmee het hertogdom door leenbanden formeel was verbonden. Reeds in 1349

verkreeg Jan III van de Duitse koning Karel IV voor zijn hertogdommen Lotharingen,
Brabant enLimburg, alsmede voorhet markgraafschap Antwerpen een'GuldenBulle',
inhoudende dat de ingezetenen van deze gebieden niet voor een buitenlandse rechter
mochten worden gedaagd, geevoceerd, geappeltleerd etcetera - tenzij er sprake was
van rechtsweigering door de eigen rechters.65 Aan de inhoud van deze Gouden Bul
werd door Karels opvolger koning Sigismund in 1424 toegevoegd, dat 's hertogs
onderdanen ook niet voor de curia  imperialis, het koninklijke hofgerecht, mochten
worden geevoceerd. Vervolgens breidde Romeins keizer Maximiliaan in 1512 de door
zijn voorgangers verleende voorrechten weer verder uit. Aan een zeer ruim ingevuld
privilegium de non evocando voegdehij eenonbeperktprivilegium de nonappellando
toe: processen tegen de onderdanen van de hertog van Brabant dienden tot in hoogste
instantie - de Raad van Brabant - voor rechtbanken binnen het hertogelijke territoir
te worden gevoerd. Dit betekende, dat zelfs de opperrechter van het Heilige Rijk,
het Rijkskamergerecht66, onbevoegd was van uitspraken van de Raad van Brabant
kennis te nemen.

Werd de soevereiniteit van de Raad van Brabant, toen deze onder Filips de Goede
eenmaal tot een volwaardige justitieraad was uitgegroeid, juridisch gefundeerd door
de Brabantse Gouden Bul van 1424, toch zou het college bij diverse gelegenheden
worden geconfronteerd met inbreuken op zijn rechtsmacht door andere instellingen.
Een eerste, zij het kortstondige aantasting van zijn gezag ondervond de Raad tijdens
de regering van Karel de Stoute (1467-1477), toen hem zijn status van hoogste
gerechtshof van Brabant, Limburg en Overmaze werd ontnomen. Van zijn vonnissen
werd namelijk in 1470 beroep op de rondreizende Grote Raad van de hertog van
Bourgondie opengesteld.67 De Grote Raad had zich tussen 1435 en 1445 geleidelijk
losgemaakt van de Bourgondische Hofraad en had 66n van de taken van deze
regeringsraad, de verzorging van de vorstelijke rechtspraak, goeddeels aan zich
getrokken.68 Dit nieuwe, centrale rechtscollege oordeelde in eerste aanleg over zaken
waarvan ook de gewestelijke hoven kennis mochten nemen, zoals bevoegdheidsgeschil-
len, ambtsdelicten en bezitsacties. In hoger beroep behandelde de Grote Raad in de
eerste plaats civiele vonnissen van de gerechtshoven die onder zijn gezag stonden.

64  Voor alle details van het nu volgende zij verwezen naar Nave, Het Rijkskamergerecht, 105-113.

65 Onder deze buitenlandse rechters werd waarschijnlijk niet het koninklijke hofgerecht, het hoogste

rechtscollege van het Duitse Rijk, begrepen: Ntve, Het Rijkskamergerecht,   108.
66 Het Rijkskamergerecht was in 1495 in de plaats gekomen van het reeds genoemde hofgerecht en het

kamergerecht. Deze laatste instelling had zich in het begin van de vijftiende eeuw aan het koninklijke
hof ontwikkeld,  toen het hofgerecht aan betekenis had afgenomen.  Zie Ndve, Het Rijkskamergerecht,
4-8.

67 Uyttebrouck, 'Brabant-Limburg 1404-1482', 235-236.
68   Voor hetgeleidelijke ontstaan van de Grote Raad uitde Hofraad, vgl. J. van Rompaey, De Grote Raad

van de henogen van Boergondit en het Parlement van Mechelen (Brussel  1973) 18-28. Zie ook schrijvers
opstel 'Het ontstaan van de Grote Raad onder Filips de Goede' in: Miscelianea Consitii Magni, ter
gelegenheid van twintig jaar Werkgroep Grote Raad van Mechelen (Amsterdam 1980) 63-16.
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Daarnaast konden uitspraken van schepenbanken omisso medio, dat wil zeggen onder
het voorbijgaan aan een terzake competent provinciaal hof, aan deze hogere rechter
worden voorgelegd. Ten slotte werden veel zaken bij wege van evocatie aan de
gerechtshoven onttrokken en afgehandeld door de Grote Raad.69 In december 1473
werd de Grote Raad, wiens zetel inmiddels definitief in Mechelen was gevestigd, door
Karel de Stoute - naar het voorbeeld van het Parlement van Parijs - omgevormd tot
Parlement van Mechelen.m De Raad van Brabant heeft zich het oppergezag van deze
bovengewestelijke instelling maar kort behoeven te laten welgevallen: na Karels
overlijden werd het Parlement bij het Groot Privilege door Maria van Bourgondie
op  11  februari  1477  aan de Staten-Generaal verleend, ontbonden. Bovendien werd
in artikel 11 van Maria's Blijde Inkomst van 29 mei van dat jaar de status van de
Raad van Brabant als hoogste rechtbank voor het hertogdom uitdrukkelijk erkend.
Met betrekking tot diens vonnissen werd bepaald, dat 'die tot volcomender execucien
sullen wordden gestelt, zonder dat men dairaf oft tegen sal mogen appelleren oft die
saken elswair mogen betrecken by reformacien, evocacien oft anders in egheender
wijs...'.71 Het bleek echter al snel dat deze maatregelen niet aanstonds tot een volledig
herstel van de soevereiniteit van de Raad van Brabant leidden, zoals de Brabantse
afgevaardigden in de Staten-Generaal voor ogen had gestaan.72 In de plaats van het
Mechelse Parlement kwam namelijk een opnieuw ambulante Grote Raad, die zich
spoedig ook met appellen van vonnissen van het Brabantse gerechtshof inliet.73 Nog
vddr deze Grote Raad in 1504 een vaste standplaats kreeg, wederom te Mechelen,
kwam er evenwel een einde aan de beroepen vanuit Brabant.74 De Grote Raad wenste
zich echter niet volledig bij het verlies van zijn gezag in het hertogdom neer te leggen
en ondernam nog diverse pogingen om de rechtsmacht van de Raad van Brabant af

69   J. van Rompaey, 'De Bourgondische staatsinstellingen' in: AGN, IV, 146-147; J.Th. de Smidten A.H.
Huussen jr.,  'De  Grote  Raad  van  Mechelen  als  hoogste  rechtscollege  in  de Nederlanden', Holland
2 (1970) 92. Voor een uitvoerige bespreking van de competentie van de Grote Raad en zijn tijdelijke
opvolgerhet Parlement, zie Van Rompaey,De Grote Raad, 269-369, i.h.b. 311-312 en 333 aangaande
de bemoeienis met de rechtspraak van de Raad van Brabant.

70  Van Rompaey, De Grote  Raad, 49, 54-72.

71    'De Blijde Inkomst van Maria van Bourgondie, 29 mei 1477', uitgegevenen vancommentaar voorzien
door R.  van Uytven e.a.,  in:  W.P. Blockmans,  red.,  Het algemene  en de gewestelijke privilegien  van
Maria van Bourgondi# voordeNederlanden 1477(Kortrijk/Heule 1985) art.  11(p. 297). Zieindezelfde
bundel voorts Van Uytvens opstel '1477 in Brabant', 272.

72  J. Gilissen, 'Oprichting en evolutie van de Grote Raad/het Parlement van Mechelen' in: Consilium
Mag,ium,   17  nt.   15.

73   Vgl. C. Douxchamps-Lef8vre, 'Notesurleressortde lajuridictiond'appeldu Grand ConseildeMalines
au XVe et XVIe sitcles' in: Consilium Magnum, 315-316. Wei is het zo, dat er ni 1477 geen evocaties
van zaken hangende voorde Raad van Brabant of voor een Brabantse schepenbank meer plaatsvonden:
C.L. Verkerk, 'Evocatie in de landen van herwaarts-over tussen 1470 en 1540' in dezelfde bundel,
423-426.

74  De laatste uitspraak van de Grote Raad naar aanleiding van een appel van een vonnis van de Raad
van Brabant dateert 12 maart 1498: Douxchamps-Lefevre, 'Le ressort de la juridiction d'appel', 316-317.
Zie ook schrijfsters opstellen 'I.Es sentences du Grand Conseil de Malines de 1582 A 1590' in: Miscellanea

forensia historica, 117, en 'Le Grand Conseil de Malinesde 1580 A 1590' in: O. Moorman van Kappen,
red., Les juridictions  suptrieures.  Actes  des Journtes  internationales  knues a Leeuwarden du  20 au
23 mai 1993 (Nijmegen 1994) 12.
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te kalven.75 Toen Karel V echter in 1530 de privileges van de Brabantse Gouden

Bul bevestigde en uitbreidde, moest de Mechelse Raad zich definitief gewonnen
geven.76

Nadat de Grote Raad van Mechelen (Grant Conseil arreste a Malines) in 1504
officieel van de Bourgondische Hofraad (Grant Conseil lez le Prince) was ontkoppeld,
werd deze laatste in 1531 definitief opgesplitst in drie afzonderlijke regeringsraden:
de Raad van Financien, de Geheime Raad en de Raad van State.77 Evenals de andere

provinciale justitieraden en de Grote Raad van Mechelen ondervond de Raad van Brabant

grote concurrentie van deze zogenaamde Collaterale Raden, met name van de Geheime
Raad. Deze laatste bewoog zich nadrukkelijk op de terreinen waarover de Brabantse

justitieraad sedert een eeuw zijn bevoegdheden uitoefende. Zo bereidde de Geheime

Raad bijvoorbeeld de vorstelijke wetgeving voor, waakte over haar naleving, waarborgde              1
de rechten en belangen van de soeverein, verleende namens deze gratien en hield
toezicht op de lagere bestuursinstanties.78 Hoewel het rechtspreken hem in zijn
instructie van 1531 uitdrukkelijk was ontzegd, heeft de Geheime Raad zich van meet
af aan met contentieuze rechtspraak ingelaten.79 In eerste instantie oordeelde hij onder
meer over delicten tegen de soeverein, competentiegeschillen tussen publieke instellingen
en ambtsdelicten van overheidsambtenaren, derhalve over bepaalde categorieen strafbare
feiten en administratieve kwesties waarvoor ook de gewestelijke gerechtshoven
competent waren. Ook bediende hij zich ruimschoots van het middel van de evocatie
om zaken aan deze hoven te onttrekken. Als concurrent van de Grote Raad van
Mechelen nam de Geheime Raad in hoger beroep kennis van civiele uitspraken van
provinciale hoven en - omisso medio - van daaronder ressorterende schepenbanken.

80

Van de uitspraken van de Raad van Brabant echter was, nadat in de eerste helft van
de zestiende eeuw zijn soevereiniteit was hersteld, geen beroep meer mogelijk. De
Geheime Raad bood procespartijen evenwel de gelegenheid om door het vragen van
een 'grote revisie' de onherroepelijkheid van de vonnissen van de Brabantse Raad
aan te tasten. Mogelijk is deze herzieningsprocedure, die officieel slechts wegens een

75   Vgl. Gaillard, Le Conseilde Brabant,1, 71-72. Zieook H. de Schepper,  'Be/gium nostrum' 1500-1650.
Over integratie en desintegratie van het Nederland (Antwerpen 1987) 15-16.

76 Vgl. Nave, Het Rijkskamergerecht, 1 10-112.

77     De Raad van Financien en de Geheime Raad (of Priv6-Raad) functioneerden reeds voordien als aparte

'afdelingen' van de Grote Raad naast de vorst. Voor het ontstaan van de Collaterale Raden, zie M.
Baelde, De Collaterate Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578) (Brussel 1965) 1-31. Verder
zij verwezen naar M. Baelde, 'De "Nieuwe Monarchie" in de oude Nederlanden tijdens de zestiende
eeuw' in: Brabandts recht dat is...,  13-14;  H. de Schepper, 'De burgerlijke overheden en hun pemianente

kaders 1480-1578', AGN, V, 329-334; Van Rompaey, De Grote Raad, 95-102.
78  Baelde, De Collaterale Raden, 38-48.
79   De rechtsprekende activiteiten die de Geheime Raad als 'vorstelijke rechter' heeft ontplooid, zijndoor

H. de Schepper, 'De Grote Raad van Mechelen, hoogste rechtscollege in de Nederlanden?', Bijdragen
en mededelingen betrefende de geschiedenis van de Nederlanden 93 (1978) 389-411, aan een gedetailleerd
onderzoek onderworpen. Door De Montd ver Loren, Hoofdtijnen, 199, wordt deze instelling evenwel
aangemerkt als enkel een juridisch adviescollege, belast met de supervisie over politie en justitie en
het  redigeren van verordeningen vanwege de centrale overheid.

80 Als appelrechter stelde de Geheime Raad zich echter zeer terughoudend op: De Schepper, 'De Grote
Raad van Mechelen', 403-405.
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'propositie van erreur' mocht worden aangevangen, in de praktijk uitgegroeid tot een
verkapte  vorm van hoger beroep.

81

Was de bemoeienis van de Geheime Raad met de Brabantse rechtspraak nog tamelijk
gering, een belangrijke rol was dit college toebedacht bij de verzorging van de wetgeving
voor het hertogdom en de verlening van gratien aan 's hertogs onderdanen. Wat betreft
de wetgeving werden de verordeningen van de centrale overheid, ongeacht of zij voor
alle Nederlanden dan wel slechts voor 66n of meer gewesten van toepassing waren,
merendeels voortaan voorbereid en uitgevaardigd door de Geheime Raad. Ordonnanties
en plakkaten bestemd voor Brabant, Limburg en Overmaze werden bijgevolg voortaan
gezegeld door de audiencier annex eerste secretaris van deze Raad.82 Wilden de nieuwe
voorschriften echter in het ressort van de Raad van Brabant kracht van wet hebben,
dan dienden zij, zoals in het bovenstaande reeds is opgemerkt, tevens te zijn voorzien
van het Brabantse zegel. Om problemen met betrekking  tot deze dubbele zegeling
te voorkomen, werden de centrale audientie en de Brabantse audientie door Karel
V  in  1552  aan  6dn en dezelfde persoon toegewezen. Vervolgens kreeg vanaf  1599
de kanselier van de Brusselse Raad tevens zitting in 66n van de centrale regeringsra-
den.83

Reeds in 1520 had Karel V, om conflicten met de toen al als een aparte afdeling
binnen de Grote Raad functionerende Geheime Raad uit de weg te gaan, de Raad van
Brabant zijn bevoegdheid ontnomen om gratitn te verlenen. De Raad verzette zich
echter heftig tegen deze maatregel en hij werd in 1531 weer goeddeels in zijn gratieuze
rechtsmacht hersteld.84 Door voornoemde maatregelen uit 1552 en 1599 werd
voorkomen dat er zich nog moeilijkheden konden voordoen in verband met door de
centrale overheid aan ingezetenen  van het hertogdom te verlenen gunsten.

Is in het voorafgaande gesproken over de concurrentie die de Raad van Brabant bij
deuitoefening vanzijnbevoegdheden vanandere instellingenheeft ondervonden, thans
zullen nog enige woorden worden gewijd aan de toeeigening door concurrenten van
delen van 's Raads ressort. In de tweede helft van de zestiende eeuw kreeg de Brusselse
Raad namelijk te maken met andere Brabantse justitieraden, die aanspraak maakten

op de soevereine justitie van het door de Tachtigiarige Oorlog geteisterde hertogdom.
Zo beoogden tijdens de woelige jaren 1578-1585 een Brusselse, een Leuvense en
vervolgens ook een Maastrichtse Raad van Brabant in de Brabantse rechtspleging te

81   De Schepper, 'Brabant "Hooftprovintie"', 266. Ook de vonnissen van de andere gewestelijke hoven,
alsmede van de Grote Raad, konden door de Geheime Raad wegens een aantoonbare gerechtelijke
dwaling of vormfout worden herzien: zie het schema van de rechterlijke organisatie in de Nederlanden
van De Schepper, 'De burgerlijke overheden', 332.

82   De audiencier was de belangrijkste ambtenaar binnen het secretariaat van de Geheime Raad. Hij had
tevens toegang tot de Raad van State en de Raad van Financien: Baelde, De Collaterale Raden. 119.

83    De Schepper, 'Brabant "Hooftprovintie"', 264-266. Zie ook Coopmans, 'Administratie van justitie',
16-17; H. de Schepper m.m.v. P. Janssens, 'De overheidsstructuren in de Koninklijke Nederlanden
1580-1700' in: AGN, V, 404.

84 Art. 249 e.v. vandeordonnantie opde stijl vande Raaduit 1531,genoemd innoot22. Zieook Gaillard,
Le  Conseil  de  Brabant, I, 76-84;  Godding,  'Opkomst  van  de  Raad  van  Brabant',   12.
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voorzien.85 Directe aanleiding tot het ontstaan van deze voor de justitiabelen zo
onduidelijke situatie, was de benoeming door de Staten-Generaal in 1578 van Matthias
van Oostenrijk als landvoogd in plaats van de naar Namen uitgeweken Don Juan.86

De Raad van Brabant liet zich deze benoeming welgevallen door in het opstandige
Brussel te blijven resideren. Don Juan op zijn beurt kondigde nog datzelfde jaar de

ontbinding van de Brusselse Raad af en verving deze door een nieuw college in het
Spaans gebleven Leuven.87 De ingezetenen van Brabant werd ten strengste verboden
om zich tot de dissidente Raad te Brussel te wenden. De vonnissen van deze laatste,
die overigens tot 26 juni 1581 in naam van Filips II zou blijven rechtspreken88, werden

bij voorbaat ongeldig verklaard. Nadat Don Juans opvolger Alexander Farnese in
1579 Maastricht op de Staatse troepen had heroverd, richtte hij in deze stad nog een
derde Raad van Brabant op. Inwoners van de Landen van Overmaze en van 's-
Hertogenbosch en Breda werd hierdoor de mogelijkheid geboden hun recht te halen
zonder door bezet gebied te hoeven reizen. Na de capitulatie van Brussel in 1585 werden
evenwel de rijen weer gesloten: de zetels van de Leuvense en de Maastrichtse raadsheren
werden naar 's Raads oude residentie verplaatst, terwijl de Brusselse raadsheren, na
een tijdje op non-actief te zijn gesteld, merendeels in hun functie werden hersteld.
De vonnissen die deze laatsten hadden gewezen, bleven, ondanks de nietigheid waarmee

zij door Don Juan waren bedreigd, hun kracht van gewijsde behouden. 89

Was hiermee in 1585 een einde gekomen aan de korte periode van 'staatsgezindheid'
van de Brusselse Raad, reeds in het daarop volgende jaar roerde zich in het Noorden
opnieuw een Staatse Raad van Brabant. Aan deze nieuwe concurrent zou het zuidelijke
college uiteindelijk een groot gedeelte van zijn rechtsgebied verliezen.

3.  DE STAATSE RAAD VAN BRABANT TE 'S-GRAVENHAGE

3.1  Oprichting  en  territoir
Na de capitulatie van Brussel in 1585 wist landvoogd Farnese Filips' gezag in het
hertogdom Brabant grotendeels te herstellen. Mechelen en Antwerpen, belangrijke

steunpunten van de Unie der opstandige gewesten in het zuiden, vielen nog datzelfde

jaar in zijn handen. Toen in 1586 ook Grave en Megen voor de Spaanse troepen moesten

buigen, was het markiezaat van Bergen op Zoom het laatste bolwerk van de

85   Voor het ontstaan van deze drie Raden, zie E. Put, 'Een rompraad met een ingekrompen ressort? De
"koninklijke" Raad van Brabant tussen 1578 en 1648', BO'dragen rot de Geschiedenis 75 (1992) 139-151.

Vgl.  Gaillard, Le Conseil de Brabant, I, 114-124.
86   Voor de politieke en militaire verwikkelingen rondom deze benoeming, zie G. Janssens, Brabant in

het verweer. Loyale oppositie tegen Spanje's  bewind in de Nederlanden van Alva tot Farnese  1556-1577
(Kortrijk-Heule 1989) 317-380, i.h.b. 340-341 en 361-363.

87    Plakkaat van  19 juli  1578;  PvB, I, 208-209.
88 Put, 'Rompraad',  143. Voor het hanteren van een fictie van soevereiniteit van Filips II in de jaren

voorafgaande aan diens afzwering, zie H. de Schepper, 'Brabant tussen Spanje en Oranje. Politieke,
militaireen institutionele ontwikkelingen 1576- 1591 ', BO'dragen torde Geschiedenis75 ( 1992) 134-135.

89 Put, 'Rompraad', 143-144.
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opstandelingen in Brabant.w Het markiezaat van Bergen op Zoom was door de Staten
van Brabant in 1582 aan de eigenlijke markies Jan van Wittem, die het jaar daarvoor
met Farnese een aanval op de stad had ondernomen, ontnomen en toegewezen aan
Willem van Oranje. Na diens dood kenden de Staten-Generaal in 1585 deze vrije
heerlijkheid voor de duur van de oorlog toe aan Oranjes zoon Maurits.91 Ten gevolge
van deze oorlog was het voor de inwoners van dit Staats-Brabantse gebied onmogelijk
om zich tot de Raad van Brabant te Brussel te wenden. De Raad en Rekenkamer van
Bergen op Zoom verzochten dan ook de graaf van Leicester, die door de Staten-Generaal
met vergaande bestuurlijke bevoegdheden was bekleed , een justitiele voorziening
te treffen voor al die zaken waarvoor men voorheen bij de Brusselse Raad terecht
kon. Op 25 februari 1586 kwam Leicester aan dit verzoek tegemoet: teneinde in
bedoelde zaken te kunnen voorzien, werd Maurits en de leden van zijn raad toestemming
verleend om, geassisteerd door enige bekwame rechtsgeleerden naar vrije keuze, de
Raad en het Leenhof van Brabant te representeren. Deze representatie zou slechts
tijdelijk van aard zijn, namelijk tot het moment waarop door de soeverein in dezen
een definitieve regeling zou zijn getroffen. Ter behartiging van de Brabantse justitie
verleende Maurits op 23 augustus van dat jaar Andries Hessels, Louys Meganck en
Jan van de Warck commissie en stond hun toe zich in Delft of 's-Gravenhage te
vestigen.93 In de daarop volgende jaren werd het personeelsbestand van deze
provisionelejustitieraad uitgebreidmetpersonen afkomstiguit de Raad en Rekenkamer
van het markiezaat en met leden van Maurits' eigen administratieve apparaat.94 Als
vestigingsplaats werd uiteindelijk 's-Gravenhage gekozen.

In diezelfde periode stokte de reconquism van Farnese en keerden de krijgskansen
ten voordele van de Staatse legers: het beleg van Bergen op Zoom werd afgeslagen
(1588), Breda en Steenbergen werden heroverd (1590). Nu het Staats-Brabantse territoir
door deze heroveringen in omvang was toegenomen - en het naar verwachting nog
verder zou worden uitgebreid - besloten de Staten-Generaal op 26 september  1591
tot het oprichten van een nieuwe provisionele justitieraad.  Door de Hoog Mogenden

90   De Schepper, 'Brabant tussen Spanje en Oranje', 126-127.
91    Vgl. M.P.Christ, De Brabantse saecke. Het vergeefsestreven naar eengewestelijkestatus voor Staars-

Brabant 1585-1675 (Tilburg 1984) 27-28; P. Scherft, Het sterfhuis van Willem van Oranje (Leiden
1966) 99-100; Th.E.A. Bosman, 'Een "oude" raad in een nieuwe staat? De beginjaren van de Staatse
Raad van Brabant', Bijdragen tot  de  Geschiedenis 15 (1992) 154-157. Zie ook B.C.M. Jacobs, 'Een
oudere en een jongere heerlijke stad: Steenbergen en Willemstad' in: Th.E.A. Bosman e.a., red., De
heerlijke stad. Achtste colloquium De Brabantse stad, Bergen op Zoom, 2 en 3 okrober  1987 (Assen-
Maastricht 1988) 116-118, voor de hoedanigheid van Maurits als heer van Willemstad.

92 Desoevereiniteitover Staats-Brabantkwamevenwel toeaande Staten-Generaal. Hierbij dientte worden
bedacht dat Brabant, nadat Antwerpen als laatste van de vier hoofdsteden voor de opstandelingen was
verloren gegaan, geen statenvergadering meerkon samenstellen. Zieook Christ, De Brabantse saecke,
26-37.

93  RANB, RvB, inv.nr. 1, fol. 1-10; inv.nr. 1080. Vgl. J.J.F. de Jong van Beek en Donk, Bijdrage toI
de  geschiedenis  van den  Raad en Leenhove van Brabant en  den Landen van Overmaze  1591-1795  (Utrecht

1857) 42-45; Coopmans, -Van Soevereine Raad naar Staatse Raad', 18-19; Bosman, 'Een "oude" raad
in een nieuwe staat?', 157-159.

w   Voor de personele bezetting van de Staatse Raad in de jaren 1586-1591, zie Bosman, 'Een "oude"
raad in een nieuwe staat?', 159-165.
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werden zeven raden aangesteld, die zouden kennis nemen van alle zaken die van oudsher
tot de competentie van de Raad en het Leenhof te Brussel hadden behoord.95 Dat
het ook nu slechts een voorlopige voorziening betrof, is geenszins verwondelijk. Van
Staatse zijde hoopte men immers op termijn het gehele hertogdom, derhalve ook de
oude residentie Brussel, te reduceren. In de eerste helft van de zeventiende eeuw,
toen Brabant meer en meer het slagveld van de Tachtigiarige Oorlog was geworden,
werden vooralsnog slechts Grave (1602) en 's-Hertogenbosch (1629) tot de Unie
teruggebracht.96

De val van's-Hertogenbosch gafintussenaanleiding tot een ware'plakkatenoorlog'
betreffende de staatsrechtelijke positie  van de Meierij. De Staten-Generaal stelden

zich namelijk op het standpunt, dat met de verovering van de stad ook het bijbehorende
platteland aan hen toekwam, hetgeen van Spaanse zijde werd betwist. Beide partijen
maakten dan ook aanspraak  op de verzorging van de justitie  van de Meierij.97  Met

regelmaat vaardigden zowel Staten-Generaal als Staatse Raad van Brabant verordeningen
uit, waarin notarissen, schouten, vorsters, deurwaarders en andere ambtenaren binnen
de Meierij, die door de Brusselse Raad waren beedigd, werd bevolen een nieuwe eed
af te  leggen ten overstaan van het 'bevoegde gezag'.98 Tevens  werd de ingezetenen
van dit gebied verboden om in plaats van de Staatse Raad, de Brusselse Raad van
Brabant om een provisie van justitie te verzoeken.w Bezitters van heerlijkheden,
tienden en andere goederen en rechten, welke van het Leenhof te Brussel in leen waren
ontvangen, werden bij herhaling gemaand deze voor de Staatse Raad in diens
hoedanigheid van Leenhof opnieuw te verheffen.lm De tegenpartij  op haar beurt
vaardigde voortdurend plakkaten uit waarin zij de justitiabelen verbood aan genoemde
maa:regelen gehoor te geven.

10!

In eenzelfde situatie als de Meierij van 's-Hertogenbosch kwamen de Landen van
Overmaze te verkeren, nadat in 1644 Dalhem, Valkenburg en 's-Hertogenrade door
de Staatse troepen waren ingenomen. De Staten-Generaal waren de mening toegedaan,
dat zij door de verovering van de hoofdplaatsen de soevereiniteit over de drie Landen

95   RANB, RvB, inv.nr. 1, fol. 10-17; inv.nr. 1081. Vgl. De Jong van Beek en Donk, Bijdrage, 45-46;
Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad', 20; Bosman, 'Een "oude" raad in een nieuwe
staat?',   165.

96    De Schepper, 'Brabant tussen Spanje en Oranje',   128.
g1     Zie V .A.M. Beerman,  Stad  en  Meierij  van  's-Hertogenbosch van  1629  tot  1648.  Een  episode  uit  het

laatste smdium  van den Tachtig/an'gen Oorlog (Nijmegen-Utrecht  1940)  8-11.
98  B.v. plakkaten van 7 november 1629 en 5 februari 1630 (GPB, II, 1473) en 13 mei 1633 (GPB, I,

1458). Voor de admissie en beediging van notarissen door de Staatse Raad, zie nader A.Fl. Gehlen,
'De Raad van Brabant en het notariaat in zijn ressort' in: De Smatse Raad van Brabant en Landen
van Overmaze in tweede termijn, 141.

99  B.v. plakkaten van 13 mei 1633 (GPB, I, 1458) en 9 april 1636 (GPB, II, 1477). Zie ook B.C.M.
Jacobs, 'Voorvijandenrebelgehouden. Tenonrechteprocederen voorde Raden van Brabant in Brussel
en 's-Gravenhage' in: Hoven en banken in Noord en Zuid, 103-120.

100 B.v. plakkaten van 5 februari 1630 (GPB, I, 1458), 25 oktober 1633 (GPB, I, 1460) en 9 april 1636
(GPB, H, 1477). Zie ook Lindemann, 'Het Leenhof van Brabant', 132-133.

101 B.v. plakkaten van 15 november 1629 (PvB, I, 225) en 9 maart 1630 (PvB, I, 225).
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voor zich konden opeisen.'02 Zij trachtten wederom hun aanspraak te effectueren
door het uitvaardigen van een reeks wettelijke maatregelen met betrekking tot de
administratie van de justitie in deze gebieden. Zo dienden daarvoor in aanmerking
komende functionarissen opnieuw te worden betdigd en lenen opnieuw te worden
verheven.'03  Ook  werd de ingezetenen gelast slechts Staatse gerechtsofficieren  en
rechters te erkennen en geen gevolg te geven aan plakkaten vanwege het Spaanse
gezag:04 De tegenpartij wenste zich evenwel niet bij het verlies van de Landen van
Overmaze neer te leggen nu de stad Limburg, hoofdstad van het gelijknamige hertogdom
en van de gehele, vierledige 'provincie over de Maas', in haar handen was gebleven.

Toen de Tachtigiarige Oorlog in 1648 bij de Vrede van Munster werd beeindigd,
werd het hertogdom Brabant tussen de verdragsluitende partijen verdeeld. Zij kwamen
overeen dat het territoir van Staats-Brabant - en daarmee het rechtgebied van de Raad
te 's-Gravenhage - zou omvatten stad en markiezaat van Bergen op Zoom (met inbegrip

van Willemstad), stad en baronie van Breda (met inbegrip van Steenbergen en
Prinsenland), stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, Grave en het Land van Cuijk.'05
Was het conflict rond de Bossche Meierij hiermee in het voordeel van de Unie
beslecht'06, de soevereiniteit over de drie Landen van Overmaze bleef een twistpunt.

Overeengekomen werd slechts dat de feitelijke situatie binnen deze gebieden gehandhaafd
zou blijven en dat eventuele geschillen dienaangaande zouden worden voorgelegd aan
een speciaal in het leven te roepen bilateraal gerechtshof, een chambre   mi-partie.
Conflicten naar aanleiding van Staatse of Spaanse soevereiniteitsclaims deden zich
veelvuldig voor en de 'plakkatenoorlog' woedde onverminderd voort.'07 Uiteindelijk
namen beide partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats. Na langdurig
onderhandelen kwam het tot een verdrag, het Partage-tractaat van 1661, dat in het
daarop volgende jaar werd geratificeerd.108 Conform de bepalingen van dit verdrag

101  H .H.'E.  Wouters,  Grensland  en  bruggehoofd.   Historische  studies  met  betrekking  tot  het  Limburgse

Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht (Assen 1970) 355-356, Voor alle details zie
1. A.K. deHaas,  De verdeling van de  Landen van  Overmaas  1644-1662,  Territoriale  desintegratie van
ee,1 betwist grensgebied (Assen 1978) 145.

103 B.v. plakkaat van 17 oktober 1644 (GPB, I, 1464).

104 B.v. plakkaten van 24 september 1644 (GPB, II, 1179)  en 4 januari 1648 (GPB, II, 1181).
105 Vgl. W.M. LindemannenTh.F. van Litsenburg, m.m.v. H.M.B. Jacobs, Inventaris Raadvan Brabant

(6 dln. 's-Hertogenbosch 1981) I, 8.
106 Wei bleven zich na 1648 soevereiniteitskwesties voordoen met betrekking tot de grensgebieden van

de Meierij, t.w. Ravenstein, Megen, Boxmeer en Gemer·t. De Staten-Generaal claimden het gezag

over deze gebieden die - naar hun zeggen - van oudsher deel hadden uitgemaakt van de Meierij. Zij
slaagden er echter niet in deze aanspraak te effectueren: Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden,

75 e.v. Zie ook W.M. Lindemann, 'De Raad van Brabant en het conflict over de soevereiniteit van
Gemen, 1648-1662' in: J.P.A. Coopmans en A.M.D. van der Veen, red., Van Blauwe Stoep tot Citadel.

Varia historica Brabantica nova Ludovico Pirenne dedicata ('s-Hertogenbosch 1988) 199-210.
107 B.v. plakkaten van 19 februari, 20 mei en 30 december 1648 (GPB, II, 1183-1186), Zie ook W.M.

Lindemann, 'De rechtspraak in leenzaken bij de Staatse Raad en het Leenhof van Brabant' in: Hoven
en banken in Noord en Zuid, 63-94.

108 Wouters, Grensland en bruggehoofil, 390-398; De Haas, Verdeling van de Landen van Overmaas.
158-259. Opeenaantal puntenmoesthetPartage-tractaatdoorde partijennog vaneen nadereuitwerking
worden voorzien. Daartoe werd in 1663 te Aken een conferentie belegd: vgl. J.A.K. de Haas, 'De
conferentie van Aken in 1663. Mijlpaal in de verbrokkeling van de landen van Overmaas' in: 'Van
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werd elk van de Landen van Overmaze in een Spaans en een Staats gedeelte gesplitst,
waarvoor respectievelijk de Brusselse en de Haagse Raad van Brabant de hoogste
rechtsmacht toekwam.'w

In 1676 ten slotte droegen de Staten-Generaal de Haagse Raad de afhandeling van

appellen van civiele vonnissen van de Staatse Raad van Vlaanderen op. Laatstgenoemde
justitieraad was in 1599 te Middelburg geYnstalleerd, nadat de oorspronkelijke Raad
van Vlaanderen te Gent voor rechtzoekenden uit de opstandige delen van het graafschap
onbereikbaar was geworden. Waar men van uitspraken van het Gentse college altijd
in beroep had kunnen gaan bij de Grote Raad van Mechelen, functioneerden thans
de Staten-Generaal als opperste rechter voor Staats-Vlaanderen. De Hoog Mogenden
lieten het opstellen van de door hen te wijzen vonnissen aanvankelijk over aan de
Hoge Raad van Holland en Zeeland. Bij resolutie van 6 augustus 1676 echter
delegeerden zij  deze taak aan de Staatse Raad van Brabant."0 Een door deze laatste

vervaardigd concept-vonnis zou ongewijzigd door de Staten-Generaal worden
uitgesproken. 111

3.1  Competentie  en  concurrentie
Bij de oprichting van de Staatse Raad van Brabant in 1591 was doorde Staten-Generaal
uitdrukkelijk bepaald, dat dit nieuwe college zou kennis nemen van alle zaken die
voorheen de Raad te Brussel hadden gecompeteerd. De Staatse Raad zou zich bij de
vervulling van zijn werkzaamheden dan ook hebben te houden aan de bestaande en
in de toekomst nog te verschijnen reglementering voor de Brusselse Raad.112 De
bestaande instructie van de zuidelijke justitieraad  was op dat moment de ordonnantie
van Filips II uit  1558. De toekomstige regelgeving waarnaar reeds op voorhand werd
verwezen, zou de ordonnantie van Albert en Isabella van 1604 worden.

Waar de Brusselse Raad echter nog de karaktertrekken van een regeringsraad
vertoonde, in die zin dat hij zich behalve met rechtspraakookmetbestuuren wetgeving
bezighield, daar zou de Haagse Raad tegen wil en dank uitgroeien tot een echt

der Nyersen upwaert'. Een bundel opstellen aangeboden aan drs. M.K.J. Smeets bij zijn afscheid als
rijksarchivaris in Limburg (Maastricht  1981)  191-203.

109  Vgl. B.C.M. Jacobs en E.J.M.F.C. Broers, 'De Staatse Raad van Bmbant en de Landen van Overmaze',
Het Land van Herle 40 (1990) 16.

110  Resolutie van de Staten-Generaal d.d. 6 augustus 1676 (RANB, RvB, inv.nr.  10, p.  562). Voor de
behandeling van de Viaamse appelzaken kreeg de Raad een aparte instructie: Practijck, stijl en manier
van procederen in 1/laenische saeken voor den Raad van Braband (RANB, Bibi.  RvB,  nr.  81  sub  1,
ongedateerd).

ill   Voor de beweegredenen  van de Staten-Generaal  om de  Hoge  Raad te vervangen door de  Raad  van
Brabant, zie J.Th. de Smidt, 'Het gemoet van een rechter' in: Brabandts  recht  dat is..., 271-274. Vgl.
voorts Zoodsma, 'De Raad en het Leenhof van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795). Een eerste
verkenning' in: Hoven en banken in Noord en Zuid,   3 1.

112 Vgl. J.P.A. Coopmans, 'De reglementering van de Staatse Raad van Brabant' in: De Staatse Raad
van  Brabant  en  Linden  van  Overmaze  in  tweede  termijn,  4.
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gerechtshof. '13  Dit lot was overigens ook de andere justitieraden in de Noordelijke
Nederlanden beschoren. In de perio(le van de Republiek kwam men namelijk geleidelijk
tot een zekere onderscheiding van staatsfuncties, in het bijzonder van 'administratie
van  justitie' en 'beleid van politie' : 14 Deze ontwikkeling heeft tot gevolg gehad
dat de gewestelijke justitieraden steeds verder werden teruggedrongen naar het terrein
van de rechtspraak. Voor Staats-Brabant werd dit alles nog eens in de hand gewerkt
door de omstandigheid, dat dit gebied een eigen statenvergadering ontbeerde en als
generaliteitsland rechtstreeks onder het gezag  van de Staten-Generaal stond:15  De

Hoog Mogenden namelijk gaven aan hun soevereiniteit een zeer absolute invulling,
vooral waar het de Brabantse wetgeving betrof. Het merendeel der plakkaten en
ordonnanties bestemd voor Brabant werd eigenhandig opgesteld en uitgevaardigd door
de Staten-Generaal. De Raad van Brabant was in dezen slechts een adviserende functie
toebedacht, welke bovendien goeddeels was beperkt tot onderwerpen van justitie. 116

Regelingen die door de Raad zelf werden afgekondigd, hadden veelal slechts betrekking
op het doen en laten van functionarissen die onder zijn toezicht stonden.117 Vooral
tijdens de 'plakkatenoorlogen' rond de Meierij van 's-Hertogenbosch en de Landen
van Overmaze heeft de Staatse Raad verordeningen doen uitgaan waarin hij de
verzorging van de justitie binnen deze gebieden voor zich opeiste.

118

Lieten de Staten-Generaal zich voor wetgeving ten behoeve van de Brabantse justitie
adviseren door de Raad van Brabant, voor die ten behoeve van de politie raadpleegden
zij dikwijls de Raad van State. Deze boedelverdeling tussen beide adviseurs kan fraai
worden geYllustreerd  aan de hand  van de wettelijke maatregelen die  in 1663 werden
uitgevaardigd voor de Staatse Landen van Overmaze. Nadat het gezag over deze
gebiedenbij het Partage-tractaat van 1661/1662 aande Staten-Generaal was toegekend,
vaardigde de nieuwe soeverein op 15 oktober van genoemd jaar gelijktijdig vijf
reglementen uit: drie reglementen voorde 'regering' van elk van de Landen, opgesteld

113   Ook voor de Brusselse Raad kan evenwel worden geconstateerd, dat dit college in de loop van de zestiende

en zeventiende eeuw, ten gevolge van de concurrentie die het ondervond van met name de Geheime
Raad, steeds m66r van zijn positie van regeringsraad moest prijsgeven: De Schepper, 'Brabant

"Hooftprovintie"', 268. Voor de concurrentie tussen Brusselse Raad en Geheime Raad. zie paragraaf
2.3.

1 14  Coopmans,  'Reglementering',2. Zie ook A.Th. van Deursen, 'Staatsinstellingen in de Noordelijke
Nederlanden 1579-1780' in: AGN, V, 387. Voorde geleidelijke onderscheiding van justitie en politie,
zie nader de literatuur vermeld in noot 11.

115  Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad', 22.
116 Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad', 24.
1 17 B.v. plakkaat van 9 februari 1663 inzake deurwaarders (GPB,  II, 2799), 29 oktober 1665 inzake notarissen

(GPB, III, 488) en 27 december 1669 inzake procureurs (GPB, III, 698).
118 B.v. plakkaten van 17 november 1629 en 5 februari 1630 aangaande de Meierij van 's-Herlogenbosch

(GPB, II, 1473) en 17 oktober 1644 aangaande de Landen van Overmaze (GPB, L 1464).
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na ingewonnen advies van de Raad van State119, en twee reglementen aangaande

het procesrecht in deze gebieden, opgesteld na advies van de Raad van Brabant. 120

Op het bestuurlijke vlak wierp de Raad van State zich op als de grote concurrent
van de Brabantse justitieraad. Ten aanzien van de Brabantse politie en financien trad
dit  college  op als adviserend, controlerend en uitvoerend orgaan  van de Staten-Generaal.
Zo was de Raad van State onder andere met de inning in Brabant van de gemene
middelen en andere schattingen belast. Voor geschillen voortvloeiende   uit   deze
invordering alsook overtredingen van de terzake uitgevaardigde voorschriften was
de Raad van State de bevoegde rechter. De Raad van Brabant was uitdrukkelijk verboden
zich met deze materie in te laten. Ook het controleren van het bestuurlijke doen en
laten van lagere overheden - een taak die vroeger de Raad van Brabant toekwam -
werd door de Raad van State aan zich getrokken. Het betrof hier in het bijzonder
de controle op de rekeningen van lokale en regionale bestuursinstanties. In het verlengde
van dit financieel toezicht lag de bevoegdheid van de Raad om zich als hoogste rechter
over conflicten naar aanleiding van deze rekeningen uit te spreken. 121

Zoals uit het bovenstaande moge blijken, werden wetgeving en bestuur goeddeels
aan de Raad van Brabant onttrokken, terwijl hem ook een belangrijk deel van de
rechtspraak werd onmomen, namelijk de beslechting van bepaalde categorieen geschillen
van bestuurlijk aard. Het was echter niet alleen de Raad van State die zich een deel
van de 'administratieve rechtspraak' toe8igende. Ook de Staten-Generaal zelf lieten
zich op dit punt niet onbetuigd en spraken zich menigmaal uit over competentiegeschillen
tussen Brabantse overheidsinstellingen.122 Voorde oplossing van dergelijke conflicten
consulteerden de Hoog Mogenden veelal de Hoge Raad van Holland en Zeeland in
plaats  van  de  Raad van Brabant.123 Laatstgenoemde verloor  dan  ook niet slechts
een deel van zijn rechtsprekende bevoegdheid, maar ook van zijn hoedanigheid van
adviesorgaan ter zake van onderwerpen die de Brabantse justitie aangingen.

119  GPB, II, 3091 (Landvan Valkenburg),3097(Land van Dalhem) en 3103 (Land van 's-Hertogenrade).
Zie J.H.M.M. van Hall, 'Aspecten uitde rechterlijke organisatie vande Staatse Landen van Overmaze
en uitde praktijk van het Valkenburgse Leenhof (1681-1730)' in: Hoven en banken in Noorden Zuid,
189-196.

120 GPB , II, 3109 resp. 3129. Zie A.Fl. Gehlen, 'Inrichting van de justitie in de Staatse Landen van
Overmaze naarde reglementering van 15 oktober 1663' in: Brabandts rechtdatis...,109-119, K.J.Th.
Janssen de Limpens, 'Het procesrecht in de drie landen van Overmaze na 1631', De Maasgouw 78
(1959) 107-116.

121 Voor alle details zie Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad', 26-35. Vgl. ook A.Th.
van Deursen, 'De Raad van State onder de Republiek van 1588-1795' in: Raad van  State  450 jaar

('s-Gravenhage 1981) 85-87 en 88.
122 Zie b.v. B.C.M. Jacobs, 'Hendrik van Bergaigne contra het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.

Bestuursconflicten in de zeventiende eeuw', VHB 9 (1980) 53-75. Soms was de Staatse Raad zelf partij
ineencompetentieconflict: R.W.G. Lombarts,'Gravestolkantoor. Annotatiebijeencompetentiegeschil
tussen de Raad van State en de Raad van Brabant' in: Miscellaneaforensia historica, 191-207; L.P.L.
Pirenne, 'De strijd om het laaise woord in criminele zaken: Schepenbank van 's-Hertogenbosch versus
Raad van Brabant' in: Brabandts  recht  dat is..., 227-229.

123 De Staten-Generaal legden de Hoge Raad behalve bevoegdheidsgeschillen ook wel andere juridische
vraagstukkenvoor, bijvoorbeeld datinzakede (in-)appellabiliteitvancriminele vonnissen vanBrabantse
gerechten. In het vervolg van deze paragraaf zal nog op dit vraagstuk worden teruggekomen.
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Zegel   van   de    Staatse   Raad   van   Brabant   uit    1728   (Provinciaal   Genootschap,    Collectie   charters   en
handschriften,  inv.nr.  1253) (foto Rijksarchief in Noord-Brabant)

Op het terrein van de gratieuze rechtsmacht ten slotte werd  in  1634 de bevoegdheid

tot het verlenen van brieven van abolitie, remissie en pardon aan de Raad onttrokken

en toegekend aan Frederik Hendrik in diens hoedanigheid van stadhouder. In  1648,
1672 en 1766 zouden aan opeenvolgende stadhouders uit het huis van Oranje-Nassau
soortgelijke prerogatieven worden toegekend. Alvorens door de stadhouder tot het
verlenen van bedoelde brieven van gratie mocht worden overgegaan, diende evenwel
het Brabantse justitiecollege om advies te zijn gevraagd. Een eenmaal verleende gunst
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moest bovendien door dit college worden bevestigd en geregistreerd (interinement). 124

De Raad van Brabant bleef daarentegen bevoegd tot het eigenmachtig doen uitgaan
van bijvoorbeeld brieven van sauvegarde, naturalisatie en legitimatie.125 In het
algemeen waren 's Raads mogelijkheden tot het nemen van een gratieuze beslissing

waarschijnlijk afhankelijk van de aard van de gevraagde voorziening. 126

Door de gretigheid waarmee de Staten-Generaal en de Raad van State zich meester
maakten van taken die eertijds door de Brusselse Raad waren uitgeoefend, kwam het
zwaartepunt van de werkzaamheden van de Raad te 's-Gravenhage op het terrein van
de rechtspraak te liggen. Zijn bevoegdheden waren in feite veel bescheidener dan
die, welkehij krachtens de instructies van 1558 respectievelijk 1604 mocht uitoefenen.
Gedeputeerden van de Staten-Generaal en de Raad van State concipieerden in 1661
dan ook een eigen instructie voor de Staatse Raad van Brabant, waarin zij diens
competentie overeenkomstig de inmiddels gegroeide praktijk reglementeerden. 127

Met dit concept werd tevens beoogd een verdergaande competentieverdeling tussen
dit college en zijn belangrijkste concurrenten door te voeren. In vergelijking met de
Albertine van 1604 kwamen in het ontwerp van 1661 's Raads wetgevende en
bestuurlijke taken goeddeels te vervallen. In het bijzonder blijkt dit uit het niet meer
voorkomen van bepalingen betreffende het expedieren en zegelen van regeringsbeschei-
den. De functionarissen die bij de Brusselse Raad met deze werkzaamheden waren
belast, keerden dan ook niet terug in het ontwerp: in de aanstelling van een audiencier
en een controleur werd niet langer voorzien, terwijl de kanselier - overeenkomstig
de oprichtingsakten van 1591 - was vervangen door de eerste presiderende (raad).
Verder werden grote delen van de 'administratieve rechtspraak' aan de Raad van State
toevertrouwd en werd dit college tevens de supervisie opgedragen over procedures
voor de Raad van Brabant waarmee rechten of belangen van de Staten-Generaal waren
gemoeid.128 De concept-instructie heeft echter nimmer kracht van wet gekregen,
waarschijnlijk vanwege het verzet dat de Brabantse raadsheren tegen de ingrijpende
aantasting  van hun gezag aantekenden:29 Gevolg  was  dat de Brusselse Albertine
de grondslag bleef voor de uitoefening van de taken die de Staatse Raad nog restten,
zijn rechtsprekende bevoegdheden. 130

124 Zieb.v. RANB,RvB, inv.nr. 1, res . nr. 3442 ; inv . nr . 6, res . nrs . 3116-3117 en 3 196. Voordeprocedure
op tegenspraak die aan het interinement van de overheidsgunst voorafging, vgl. M. Boone, "'Want
remitteren is princelijck". Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode'
in: L. Stockman en P. Vandermeersch, red., Liber amicorum Achiel de Vos (Gent 1989) 54.

125 Zie b.v. RANB, RvB, inv.nr. 6, res.nrs. 2917 en 3219 (sauvegarde), res.nrs. 2954 en 3276 (naturalisatie);
inv.nr. 2, res.nrs. 646 en 800 (legitimatie). Indien de Staten-Generaal om een van deze brieven werd
verzocht, lieten zij terzake advies uitbrengen door de Raad van Brabant: inv.nr. 2. res.nr. 1033
(sauvegarde); inv.nr. 3, res.nr. 1450 (naturalisatie), res.nr. 1764 (legitimatie).

126  Coopmans, 'Van Soevereine  Raad naar Staatse  Raad',  35.
\11   Concept ordinantie stijl, ende maniere van procedeeren, vanden Raede van Brabant,  ende  Landen van

Overmaeze 05 juli 1661); RANB, RvB, inv.nr. 1099.
128 Voor alle details zie Coopmans, 'Reglementering', 12-14 en 20-21.
129 Vgl. De Jong van Beek en Donk, Bijdrage, 107, Coopmans, 'Reglementering', 14-16.
130 Incidenteel werd er door de Staatse Raad alsook door de Raad van State wei een beroep gedaan op

het concept van 1661: vgl. Coopmans, 'Reglementering', 16.
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In  artikel 2 bevatte de Albertine, zoals reeds is opgemerkt in paragraaf 2.2.1,  een
algemeen geredigeerde bepaling inzake de door de Raad te verzorgen rechtspraak,
waarin nadrukkelijk werd verwezen naar de eigen procespraktijk van het college. Nu
deze bepaling letterlijk werd overgenomen in de concept-instructie van 1661, mag
men veronderstellen dat de bevoegdheid van de Staatse Raad om recht te spreken -
de beslechting van bepaalde categorietn bestuursgeschillen daargelaten - goeddeels
overeenstemde met die van zijn zuidelijke tegenhanger. Eerder verricht onderzoek,
vooral naar de strafrechtspraak van de Staatse Raad, lijkt deze veronderstelling te
bevestigen: evenals te Brussel werd erte's-Gravenhage vonnis gewezen over misdaden
tegen de soeverein (thans de Staten-Generaal), inbreuken op diens sauvegarde, misdaden
tegen de Raad zelf of tegen een van zijn functionarissen, ambtsdelicten, delicten
gepleegd door geprivilegieerde personen, hulp aan de vijand - kortom over de casus

resen,ati die in 1451 waren onderscheiden." Ook het feit dat de Haagse raadsheren

in eigen huis beschikten over een exemplaar van Loovens' commentaar op het
procesrecht van de Brusselse Raadip, alsmede over twee 'arrestenbundels' met
becommentarieerde uitspraken van dit college133, wijst op een analoge competentie
van beide gerechtshoven. Op deze plaats verwijs ik dan ook naar het overzicht van
rechterlijke bevoegdheden dat ik in paragraaf 2.2.1  voor de Raad te Brussel heb gegeven
en volsta met enkele opmerkingen betreffende het hoger beroep op de Staatse Raad.

Op grond van artikel 2 van de Albertine mocht de Raad van Brabant kennis nemen
van appellen en reformaties van uitspraken van lagere rechtbanken in zijn ressort.
Blijkens de ordonnantie van Karel V uit 1530 gold deze bevoegdheid evenwel slechts
civiele vonnissen. Desondanks heeft de Staatse Raad verscheidene malen een verzoek
tot appel of reformatie door een criminele officier ontvankelijk verklaard. 134 Tevens
kwam het voor dat, indien een officier naar de mening van de procureur-generaal
van Brabant ten onrechte in een vonnis berustte, deze laatste de zaak zelf voor de
Raad aanhangig maakte. Maar ook veroordeelden die trachtten bij het Brabantse hof
in hoger beroep te worden toegelaten, hadden hierin herhaaldelijk succes, zeker als
in eerste instantie ordinair was geprocedeerd: 35  In de eerste helft van de achttiende
eeuw werden de Staten-Generaal diverse malen in de gelegenheid gesteld om zich

131  Voor een overzicht van de rechterlijke bevoegdheid van de Staatse Raad, zie Lindemann en Van
Litsenburg, Inventaris Raad van Brabant, I, 9-13; Coopmans, 'Van Soevereine Raad naar Staatse Raad',
36-37. De strafrechtspraak van dit college is geanalyseerd door Lindemann, 'De competentie in strafzaken
in eerste aanleg', 45-73.

132 RANB , BibI. RvB, nr. 49.
133  Petrus Stockmans, Decisionum Curiae Brabantiae sesqui centuria (Brussel 1670) (RANB, BibI. RvB,

nr. 71); Goswinus de Wijnants, Supremae Curiae Brabantiae decisiones recentiores G din. Brussel
z.j.) (RANB, BibI. RvB, nr. 84).

134 In 1728 verklaarde de advocaat-fiscaal van Brabant Willem van Erpecum zelfs dat het usance was.
dat een criminele officier van een voor hem onbevredigend strafvonnis van een schepenbank mocht
appelleren op de  Raad van Brabant: Pirenne, 'Het laatste woord in criminele zaken',  230.

135 Jacobs, 'Appel- en reformatierechter'. 43-46. In Brabant was het toelaten van appel na een ordinaire
strafprocedure minderomstredendan na een extraordinaire procedure, waarin bovendienop confessie
was veroordeeld. De praktijk van de Staatse Raad week dan ook niet wezenlijk af van die van het Hof
van Holland: vgl. Bosch, 'Hetappelrecht in strafzaken', 62-65. Voorde ordinaire en de extraordinaire
strafprocedure zie nader paragraaf 4.
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over deze gang van zaken uit te spreken. De eerste maal,  in 1707, kwamen zij echter
niet  tot een sluitende interpretatie van het Brabantse recht: in beginsel oordeelden
zij appel of reformatie in strafzakenontoelaatbaar, maar overeventuele uitzonderingen
op dit beginsel lieten zij zich niet duidelijk uit.136 Vervolgens werd in bepaalde
gevallen aan een gerechtsofficier toegestaan van een zijns inziens onbevredigend
strafvonnis in beroep te gaan.137 Eerst in 1753 werd door de Staten-Generaal bepaald,
dat in Brabant van vonnissen gewezen in criminele zaken noch voor de officier noch
voor de veroordeelde beroep op een hogere rechter mogelijk was. Een uitzondering
werd slechts gemaakt voor vonnissen die aan 'nulliteit' (nietigheid) of 'informaliteit'
(vormverzuim) leden.138 Na deze uitspraak is er bij de Raad van Brabant nagenoeg

geen hoger beroep in strafzaken meer ingesteld.
Met betrekking tot het appel in civiele zaken is bij de bespreking van de competentie

van de Brusselse Raad reeds gewezen op de positie van 66rste beroepsinstantie, die
de hoofdbanken in Brabant en Overmaze innamen. Binnen het rechtsgebied van de
Staatse Raad kwam deze competentio primae appellationis toe aan de hoofdbanken
van 's-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom, Cuijk, Valkenburg, 's-Hertogenrade
en Dalhem:39 De hoofdbank van Breda was ook appelrechter ter zake van civiele
vonnissen van de schepenbanken van Steenbergen en Prinsenland, welke plaatsen onder
het heerlijk gezag van de heer van Breda stonden. 14(' Van uitspraken in civilibus
van de bank van Willemstad diende men aanvankelijk in beroep te gaan bij de hoofdbank
van Bergen op Zoom, het zogenaamde Leenhof of Hof van Justitie. In 1611 werd
deze rechtsgang naar Bergen op Zoom echter vervangen door een rechtstreeks beroep
op de  Raad van Brabant. Met uitzondering van die van Bergen op Zoom was141

aan de hoofdbanken tevens het ius reformationis verleend, waardoor er van hun
uitspraken geen appel maar slechts reformatie op de Raad openstond. Ditzelfde voorrecht
was overigens ook de stadsschepenbanken van Breda, Grave en - in beperkte mate -
Bergen op Zoom toegekend. 142

136 Resolutie van de Staten-Generaal d.d. 15 april 1707; RANB, RvB, inv.nr. 2, res.nr. 1055. Vgl. A.
van Sasse van Ysselt, -Eene kwestie van appellabiliteit', Taxandria 21 (1914) 3-10; Jacobs, 'Appel-
en reformatierechter', 36-37.

137 Zo stonden de Hoog Mogenden in 1711 de gerechtsofficier van Gulpen toe te appellemn op de hoofdbank
van 's-Hertogenrade, nadat in eerste instantie extraordinair was geprocedeerd. In 1723 werd de
hoogdrossaard van het Land van Valkenburg toegestaan van een vonnis van de schepenbank Heerlen,
gewezen in een extraordinaire procedure, hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van Brabant. Zie
voor deze beide zaken B.C.M. Jacobs, 'De Raad van Brabant en de procesgang in criminele zaken',
NHJ 2 (1985) 81 resp. 83-84.

138 Resolutie vande Staten-Generaal d.d. 25 juli 1753; RANB, RvB, inv.nr. 6, res.nr. 3199. Vgl. Jacobs,
'Appel- en reformatierechter', 37.

139 Van Boven, 'De appelrechtspraak in civiele zaken', 121-123. Zie voorts W.A. van Ham, 'Plaatselijk
bestuur  en rechtspraak v66r  1795'  in:  Organisatie  en  indeling  van  de  Kempen op  religieus  en  politiek
gebied tijdens het Ana'en Rkgime (Eindhoven  1981) 38-40; Jacobs, Justitie en politie,  125- 126: Van
der Ree-Scholtens, De grensgebieden, 219-221; Van Hall, 'Rechterlijke organisatie van de Staatse
Landen van Overmaze', 189-196.

140 Van Boven, 'De appelrechtspraak in civiele zaken', 129.
141 Jacobs, 'Steenbergen en Willemstad', 118-119.
142 Van Boven, 'De appelrechtspraak in civiele zaken', 122 nt. 4 en 123.
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4. DE PROCESGANGEN VOOR DE RAAD VAN BRABANT

In de voorafgaande paragraaf is gebleken, dat de Staatse Raad van Brabant slechts
op het terrein van de rechtspraak een volwaardig opvolger van de Raad te Brussel
was. Thans wil ik de aandacht vestigen op de verschillende rechtsgangen waarmee
aan deze rechtspraak gestalte werd gegeven, met andere woorden op de diverse typen
procedures  die  voor  de Raad konden worden gevoerd.   In de eerste plaats dient  men
te onderscheiden tussen de civiele en de criminele rechtsgang. De civiele procedure
stond behalve voor de beslechting van privaatrechtelijke conflicten en geschillen van
administratieve  aard (zie paragraaf 2.2.1)  ook  open  voor de vervolging van lichte
delicten, dat wil zeggen delicten waarop slechts een niet-capitale straf was gesteld,
bijvoorbeeld een geldboeteofeen amende. Ernstigedelicten, bedreigd met eencapitale
straf, een straf 'waar lijf of lid aankleefde' - derhalve een dood- of een lijfstraf -,
werden daarentegen vervolgd in een criminele procedure. 143 Voor de criminele
procedure bij de Raad van Brabant heeft de wetgever in hoofdstuk 14 van de Albertine-
ordonnantie een korte regeling van slechts twaalf artikelen opgenomen. In hoofdstuk
12 van de concept-instructie uit 1661 zijn deze bepalingen zonder noemenswaardige
verschillen herschreven voor de procespraktijk van de Staatse Raad. Een meer
gedetailleerdebehandeling vanhet strafprocesrecht van de Raad vindt men in Loovens'
Practycke \lit 1745. Loovens heeft achtereenvolgens vier hoofdstukken gewijd aan
de civiele rechtsgang, 66n hoofdstuk aan de criminele rechtsgang en 66n hoofdstuk
aan de civiele vervolging van niet-capitale delicten. 144 Zijn uiteenzetting van de
criminele procedure is evenwel niet louter op de Albertine van 1604 gebaseerd, maar
ook  - en zelfs  matr  -  op de Criminele Ordonnantien van Filips  II  van  1570.  Bij  de
Pacificatie van Gent in 1576 was de rechtskracht van deze ordonnanties evenwel door
de verdragsluitende partijen opgeschort. Toch kan Loovens' commentaar zeer wel
voor het reconstrueren van het strafprocesrecht van de Staatse Raad worden gebruikt.
In de praktijk van dit college genoten de Criminele Ordonnantian namelijk dermate
veel gezag, dat men kan stellen dat zij er stilzwijgend hun rechtskracht bleven
behouden. 145

Binnen de criminele rechtsgang van de Raad kan een nader onderscheid worden
gemaakt tussen het ordinairen het extraordinair gevoerde strafproces. Dit onderscheid
vindt men niet met zoveel woorden terug in de Albertine, noch in Loovens' handboek,

143 Zie voorditonderscheid J. Monballyu, Het gerecht in de Kassetrij Kortrijk 1515-1621 (nietuitgegeven
proefschrift, 3 din. Leuven 1976) III, 707-709. Vgl. Jacobs, 'Appel- en reformatierechter', 44, voor
het strafprocesrecht van de Staatse Raad van Brabant.

144 Loovens, Practycke, II.3.1-4 (manier van procederen in reguliere, d.i. civiele zaken), Il.7.1 (manier
van procederen in criminele zaken) en 2 (manier van procederen in materie van civiele boeten e.d.).

145 Jacobs, 'Appel-en refonnatierechter', 36. Voorde formeleopschorting vande CrimineleOrdonnantien
in 1576 en de mate waarin zij in de Noordelijke Nederlanden feitelijk hun gelding bleven behouden,
vg\.  M. van de Vrugt, De  Criminele Ordonnantien van  1570.  Enkele beschouwingen over de eerste
strafrechtcodificatie in de Nederianden (Zutphen1978) 160-173. Speciaal voorHolland zie J.W. Bosch,
'Aantekeningen over de inhoud der Hollandse hervormingsplannen van de Criminele Ordonnantien
van 1570 in de 18eeeuw', Tijdschrift voor Strafrecht65 (1956) 197-213,291-308; 66(1957)267-288;
67 (1958) 179-198.
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maar bijvoorbeeld wel in de Criminele Ordonnantien.146 Voor de Raad van Brabant
kunnen de volgende verschillen tussen deze twee procesvormen worden aangegeven.
Indien na het gerechtelijk vooronderzoek werd besloten tot een ordinair strafproces,
dan vond er tussen de procureur-generaal en de verdachte een wisseling van
processtukken plaats, zoals dat in een civiele procedure het geval was. Bij een
extraordinair proces daarentegen werd aanstonds na het vooronderzoek overgegaan
tot het nemen van onderzoeksmaatregelen zoals een verhoor van de verdachte, een
getuigenverhoor of een confrontatie van de verdachte met getuigen. 147 Bovendien
was in een extraordinair proces - in tegenstelling tot een ordinair proces - de verdachte
meestal in hechtenis genomen.148   Werd hij tussentijds  uit dit voorarrest ontslagen,

dan diende hij in ieder geval ter terechtzitting aanwezig te zijn. Het gebruik van tortuur
om de verdachte tot een bekentenis te brengen kwam, zo niet uitsluitend dan toch
voornamelijk, in extraordinair gevoerde strafprocessen voor. 149 Rechtsbijstand door
een advocaat en procureur mocht de verdachte ongeacht de procesvorm verzoeken. 150

In paragraaf 4.2 zal nog op het onderscheid tussen de ordinaire en de extraordinaire
procedure worden teruggekomen.

Ook voor de civiele rechtsgang bij de Raad kan men een aantal varianten
onderscheiden. 15' De meest gebruikelijke manier van procederen was - in de zestiende
en zeventiende eeuw - het procederen ter rolle. De rolprocedure was openbaar en

mondeling, met dien verstande dat van de mondeling verrichte proceshandelingen
verbalen werden opgemaakt en copieen werden vervaardigd. Daarnaast was er een
tweetal bijzondereprocedures, te wetende communicatoire procedure en deprocedure
voor commissarissen. In het eerste geval werd de procedure geheel schriftelijk gevoerd,
hetgeen vooral plaatsvond in zaken tegen edelen, gerechtsofficieren en steden. In de

loop van de achttiende eeuw echter zou de communicatoire procedure de rolprocedure
meer en meer gaan verdringen. De procedure voor commissarissen was een procedure

146  Artt. 8 en 32 van de Ordonnantie op de Still. Vgl. J.H. Drenth, Bijdrage lot de kennis der historische
ontwikkeling van het accusatoire tot het inquisitoire strafproces (Amsterdam 1939) 194-196.

147 Jacobs, 'De procesgang in criminele zaken', 76-77.
148 De praktijk van de Raad van Brabant stemde in dit opzicht overeen met die van het Hof van Holland.

Vgl. A.H. Huussen jr., 'De rechtspraak in strafzaken voor het Hof van Holland  in het eerste kwart
van de acttiende eeuw', Holland 8 (1976) 122-123. Bij het Hof van Friesland daarentegen zat de verdachte

ook ingeval vaneen ordinairproces meestal in voorarrest: A.H. Huussenjr., Veroordeeldin Friesland.
Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der Vertichting (Leeuwarden 1994) 41.

149 Bij Viaamse en Brabantse schepenbanken werd ook in ordinaire procedures wel gebruik gemaakt van

de pijnbank: J. Monballyu, 'Het onderscheid tussen de civiele en de criminele en de ordinaire en de
extraordinaire strafrechtspleging in het VIaamse recht van de 16e eeuw' in: H.A. Diederiks en H.W.
Roodenburg,  red.,  Misdaad,  zoen en  straf.  Aspecten  van  de  middeleeuwse  strafrechtsgeschiedenis  in
de Nederlanden (Hilversum 1991) 121 en 128.

150 Bij andere gerechten kwam meestal slechts de verdachte tegen wie ordinair werd geprocedeerd voor

rechtsbijstand in aanmerking: Huussen, Veroordeeld in Friesland, 42·, Monballyu, 'Hetonderscheid',
117, S.Paber, StrafrechtsplegingencriminaliteitteAmsterdam,  1680-1811. Denieuwemenstievendheid
(Arnhem  1983) 32-33; H.A. Diederiks, S. Faber en A.H. Huussen jr., Strafrecht en criminaliteit (Zutphen
1988)  18;  H.  Diederiks,  In  een  land  van justitie.  Criminaliteit  van  vrouwen,  soldaten  en ambtenaren

in de achttiende-eeuwse Republiek (Hilversum 19921 14.
151 Vgl. Lindemann en Van Litsenburg, Inventans Raad van Brabant, I, 31-32; Put, Archief van de Raad

van Brabant,  I,  27-31.
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achter gesloten deuren, aangewezen voor zaken 'die spoedigheyt ende secreet zyn
verheysschende ende daeromme niet gevoeghelijck ter rolle en konnen af-gehandelt
worden'.152  Zij was bijvoorbeeld geindiceerd  voor conflicten tussen echtelieden,
tussen gezins- of familieleden en tussen wezen en hun voogden. In de nu volgende
paragraaf wil  ik mij beperken  tot een korte uiteenzetting  van de rolprocedure.

4.1  De  civiele  procedure
153

Een civiele procedure  ving  men  aan  met  een  aan  de Raad gericht rekest, houdende
hetgeen men van of tegen de wederparij te vorderen had. In een 'apostille' in de marge
van het rekest besliste de Raad of het verzoek ontvankelijk was en zo ja, op welke

wijze er zou worden geprocedeerd. In geval van een rolprocedure deed de Raad op
verzoek van de requirant een 'mandement van daagsele', een bevelschrift  aan een
deurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden, uitgaan. Verscheen de gedaagde op

de dienende dag, dan moest de eiser zijn conclusie van eis nemen. Zijn wederpartij
kon, alvorens zich ten principale te verweren, eerst diverse excepties opwerpen. Nadat
de Raad op het exceptief verweer had beslist en de gedaagde ten principale had

geantwoord - het moment van litis contestatio - begon het eigenlijke geding. Op de
conclusie van antwoord volgden die van repliek en dupliek. Elke conclusie werd door
de procureur mondeling naar voren gebracht. Van het verbaal dat van deze
proceshandeling werd opgemaakt, verkreeg hij een copie dat hij aan het dossier van
zijn client toevoegde. Vervolgens hielden de advocaten hun pleidooien. Waren de
rolcommissarissen van mening dat de zaak nu voldoende was 'geinstrueerd',dan dienden
partijen hun processtukken onder inventaris ter griffie te 'furneren', opdat uitspraak
kon worden gedaan. Behoefde de zaak daarentegen een nadere instructie, dan beslisten
de commissarissen in een 'appointement dispositief' over het verdere verloop van
de procedure. In de zestiende en zeventiende eeuw waren er vier wijzen waarop het
proces kon worden vervolgd.154 Bij elk van de varianten dienden de advocaten de
zaak op een bepaalde manier te 'beschrijven':
1.   'Schrijven bij feiten'. Indien eiser en verweerder het oneens waren  over  de  ten
processe gestelde feiten, diende   er een 'thoon', een bewijsprocedure, plaats   te
vinden. 155 Partijen dienden dan bewijs voor hun stellingen aan te voeren,  dat door
de rolcommissarissen zou worden onderzocht.  Elk van beiden kon door het indienen

van 'reprochen' de bewijsmiddelen van de ander trachten te weerleggen. Door middel
van 'salvatien' kon de eigen bewijsvoering worden verdedigd.
2.  'Schrijven bij memorien'. Hadden de stellingen van de partijen niet alleen betrekking
op de feiten maar ook op de toepasselijke rechtsregels, dan moesten zij elk een
'memorie' indienen waarin zij hun standpunt beargumenteerden en daarbij de benodigde

152 Loovens, Practycke. II.3.2 (deel II, p. 137).

153 Albertine-ordonnantie hfdst. 16; concept-instructie hfdst. 14; b)ovens, Practycke, II.3.1. Vgl. Lindemann
en Van Litsenburg, Inventari, Raadvan Brabant, I, 31-40; Gaillard, Le ConseildeBrabant, III, 88-116,
228-333; Put, Archief van  de  Raad  van   Brabant. I. 27-31, 38-43.

154 Gaillard, Le Conseil de Brabant,  III,  92. Het schrijven 'bij redenen' wordt door Gaillard vervolgens
achterwege gelaten bij de opsomming van procesvormen die hij op p. 255 geeft.

155 Aan de procedure 'ten thoon' heeft Loovens, Practycke, II. 1.4. een apart hoofdstuk gewijd.
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bewijsstukken overleggen. Op deze memorie kon door de ander worden gereageerd
met een contramemorie.
3. 'Schrijven bij redenen'. Als ereen verschil van mening was ontstaan met betrekking
tot 66n van de conclusies die de procureurs hadden genomen, moesten eiser en
verweerder hun standpunt  in deze controverse beredeneerd uiteenzetten.

4.  'Schrijven bij advertissementen'. In dit geval waren partijen het eens over de van
weerszijden aangevoerde feiten maar niet over het daarop toepasselijke recht. In een
'advertissement', een processtuk dat voor de wederpartij geheim bleef, voerden zij
de rechtsregels aan waarop zij hun stellingen baseerden.

Tegen het einde van de zeventiende eeuw blijkt de instructie van de zaak echter
ingrijpend te zijn gewijzigd: de conclusies van eiser en verweerder werden voortaan

in schriftelijke vorm geproduceerd, het mondeling bepleiten van de zaak was in onbruik
geraakt en het verdere procesverloop werd goeddeels door partijen ztlf bepaald.

156

Indien er onenigheid bestond over de ten processe gestelde feiten, werd er aanstonds
na het wisselen der conclusies overgegaan tot een beschrijving van de zaak 'bij feiten'.
Was    zulks    niet het geval, dan werden    door de procureurs de processtukken
geinventariseerd en ingeleverd. Het was partijen evenwel toegestaan om vervolgens
nog een 'deductie van rechten' in te dienen. Een dergelijke geschrift, opgesteld door
de advocaat, was in wezen niets anders dan een schriftelijk pleidooi waarin de zaak
nader werd toegelicht en de stellingen van de clitnt van juridische argumenten werden
voorzien. 157  Bij de Staatse Raad vindt  men deze pleitnota, behalve als 'deductie',
dikwijls aangeduid als 'advertissement van rechten',  soms  ook als 'memorie  van
rechten'. 158

Wanneer partijen eenmaal hun processtukken ter griffie hadden gedeponeerd, diende
een door de eerste presiderende aangewezen raadsheer op basis van de stukken een

samenvatting van de zaak te vervaardigen en deze aan te voltallige Raad voor te leggen.
Bij meerderheid van stemmen kwam het college tot een uitspraak. De raadsheer-

rapporteur stelde vervolgens een concept-vonnis op, dat na goedkeuring door de Raad
ter zitting werd uitgesproken en in het vonnisregister werd ingeschreven.

Indien de gedaagde op de dienende dag niet was verschenen, werd tegen hem een
eerste 'default' of verstek verleend en werd de eiser een tweede mandement van daagsele
verstrekt. Gaf de tegenpartij ook aan deze dagvaarding geen gehoor, dan volgde er
een tweede verstek en een derde mandement.  Na het verlenen van het derde verstek
deed de Raad ten slotte een mandement 'ex superabondantie', een dagvaarding ten
overvloede, uitgaan. Bij elk verstek verloorde gedaagde de mogelijkheid om excepties
op te werpen. Verscheen hij ook na de vierde en laatste dagvaarding niet op de

156  Gaillard, Le Conseil de Brabant,  III,  99,  101,  258.  Zie ook Put, Archief van  de Raad van Brabant,
I, 28.

157 R.M. Sprenger, 'De advocaten bij de Staatse Raad van Brabant in de achttiende eeuw. Een eerste

verkenning', NHJ 10 (1993) 123, 134. Zie ook A. Wijffels, Qui miUies allegamr. Les alltgations du
droit savant dani les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca.  1460-1580)
(2 din. Amsterdam 1985) I, 48-59; F.C.J. Ketelaar, 'De procesgang bij het Hof van Holland, Zeeland
en West-Friesland', Verslag en bijdragen van de Rijksarchiefschoot 1969-1970 (Utrecht 1971) 56.

158 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3067, 3130, 3642, 3716 (deductie), 3094,3676,3786
(advertissement van rechten), 3859 (memorie van rechten).

38



terechtzitting, dan werd hij 'contumax' verklaard en verstoken van de mogelijkheid
tot het voeren van principaal verweer. De eiser kon vervolgens een 'intendit' met
stellingen en bewijzen overleggen, waarop de Raad een verstekvonnis  wees. 159

4.1  De  criminele  procedure !60

Wanneer het officie-fiscaal bij de Raad van Brabant op de hoogte werd gesteld van
een crimineel delict, ging de procureur-generaal over tot het inwinnen van inlichtingen,
de zogenaamde 'informatien preparatoir'. Tijdens dit voorbereidend onderzoek kon
er een verhoor  van de 'accusateur'   of  'denunciateur', een getuigenverhoor,   een
huiszoeking of een gerechtelijke plaatsopneming plaatsvinden.16' Vervolgens legde

de procureur-generaal de ingewonnen informatie over aan de Raad en verzocht om
tot vervolging te mogen overgaan. Indien de Raad met dit verzoek instemde, besliste
hij tevens over de wijze waarop de verdachte zou worden vervolgd.

Werd er besloten dat de verdachte in hechtenis moest worden genomen, dan werd
ereen'decreet van apprehensie', eenarrestatiebevel, uitgevaardigd. Eenmaalgevangen
genomen, moest de verdachte op een zo kort mogelijke termijn over de hem ten laste
gelegde feiten worden verhoord:61 Na dit eerste verhoor kon hij de Raad toestemming
vragen om zich te laten bijstaan door een advocaat en procureur. Indien de verdachte
reeds tijdens dit verhoor een volledige bekentenis aflegde, nam de procureur-generaal
aanstonds zijn criminele conclusie, waarna de Raad een eindvonnis wees. Bleef een
bekentenis uit, dan werd er bij tussenvonnis een 'thoon' bevolen. Tijdens deze 'thoon'
werden zowel getuigen A charge als getuigen A dkharge verhoord aan de hand van
door de procureur-generaal en de verdachte opgestelde vragenlijsten. Over en weer
konden er 'reprochen' en 'salvatien' worden ingediend. Ook kon er een confrontatie
tussen de verdachte en getuigen van de procureur-generaal plaatsvinden. Had de
procureur-generaal naar zijn mening voldoende bewijs verzameld, maar ging het om
een delict waarop de doodstraf stond, dan diende hij de verdachte alsnog tot een
bekentenis te brengen.163 De Raad van Brabant was namelijk niet geneigd iemand

159 De verstekprocedureisgeregeld inhfdst. 18 vande Albertine. Bij heteerste verstek verloordegedaagde
de mogelijkheid tothetopwerpen vandeclinatoire excepties, bij hettweede verstek dietothet opwerpen
van dilatoire excepties en bij het derde verstek die tot het opwerpen van peremptoire excepties.

160 Albertine-ordonnantie hfdst. 14; concept-instructie hfdst. 12; 18ovens, Praaycke, 0.7.1. Vgl. Lindemann
en VanLitsenburg, Inventoris Raad vanBrabant, 1,27-31; Jacobs, 'Deprocesgang incriminele zaken',
77-87; Gaillard, Le Conseil de Brabant, III, 116-117; Put, ,irchiefvan de Raad van Brabant, I, 32-33.

161  De 'accusatie', d.i. de formele partijstelling door het slachtoffer van een delict, kwam echter vanaf
de zestiende eeuw nauwelijks meer voor. In de regel vond er slechts aangifte van het delict, 'denunciatie',
plaats: Monballyu, 'Het onderscheid',  122-123. Voor de Raad van Brabant vgl. Loovens, Practycke,
II.7.1 (deel II, p. 402-403).

162 In art. 454 van de Albertine is bepaald, dat indien iemand is gedagvaard of in hechtenis is genomen,
het officie-fiscaal binnen 3 dagen zijn 'interrogatoiren' bij de Raad moet indienen. Op basis van deze
vraagpunten dient de verdachte 'promptelijck' te worden verhoord. Loovens geeft te kennen dat het
verhoor van de verdachte binnen 24 uur na diens gevangenneming, respectievelijk binnen 3 dagen
in geval van een 'wettig belet', behoort plaats te vinden: Practycke, II.7.1 (deel II, p. 405).

163 Ook bijanderegerechtengolddikwijlsde regel,datalleeneen verdachtedieeenbekentenishadafgelegd
tot de doodstraf kon worden veroordeeld. Zie b.v. Monballyu, 'Het onderscheid', 130: Faber,
Strafrechtspleging, 30, Huussen, 'Rechtspraak in strafzaken', 123-124.
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ter dood te veroordelen anders dan op diens confessie. Daarom kon de Raad in een
tussenvonnis de procureur-generaal op diens verzoek toestaan, de verdachte aan een
'scherpe examinatie' - een verhoor op de pijnbank - te onderwerpen.164 Wel diende

een op deze wijze afgedwongen bekentenis een dag later 'buiten pijn en banden van

ijzer' te worden bevestigd. Was de verdachte hiertoe niet bereid, dan kon hij opnieuw
aan tortuur worden onderworpen. Indien de 'patient' ook op de pijnbank het hem
tenlastegelegde bleef ontkennen, kon de procureur-generaal slechts een poena
extraordinaria vorderen. '65  Na de  'thoon'  werden de processtukken door de eerste
presiderende aan dEn van de raadsheren ter hand gesteld om een samenvatting van
de zaak te vervaardigen. Nadat deze samenvatting aan de voltallige Raad was voorgelegd
en deze bij meerderheid van stemmen tot een uitspraak was gekomen, werd door de
raadsheer-rapporteur een concept-vonnis opgesteld. Dit vonnis diende door de Raad
te worden goedgekeurd, waarnahet terzitting kon wordenuitgesproken enkon worden

ingeschreven in het vonnisregister. Indien de verdachte tot een dood- of lij fstraf werd
veroordeeld, diende het vonnis in beginsel binnen 24 uur te worden voltrokken.

Bleek de verdachte wiens arrestatie was bevolen voortvluchtig te zijn, dan kreeg

de procureur-generaal van de Raad toestemming om hem te doen indagen 'bij edicte'.

Deze indaging vond plaats door middel van een openbare alkondiging in de woonplaats
van de verdachte of de hoofdstad van het gebied waarin hij woonachtig was. Indien
de verdachte na drie opeenvolgende openbare indagingen nog steeds voortvluchtig
was, maakte de procureur-generaal zijn 'intendit' op, houdende de tenlastelegging
en het verzoek aan de Raad om recht te doen. De Raad beval vervolgens een vierde

openbare indaging 'ex superabondantie'. Gaf de verdachte ook hieraan geen gehoor,
dan werd hij bij verstek veroordeeld. Bij een veroordeling tot een dood- of lijfstraf
werd de executie van het verstekvonnis 'in effigie',  dat wil zeggen aan een pop die
de voortvluchtige dader voorstelde, ten uitvoer gebracht. Indien men de veroordeelde
op een later tijdstip toch nog wist te achterhalen, kreeg deze in een proces alsnog
de gelegenheid zich te verweren. De stellingen van de procureur-generaal, zoals

uiteengezet  in zijn 'intendit', werden dan echter voor bewezen gehouden.
Indien de Raad naar aanleiding van de 'informatien preparatoir' besloot dat de

verdachte niet gearresteerd maar slechts gedagvaard diende te worden, verleende hij
de procureur-generaal een 'mandement van daagsele personeel'.166 Deze dagvaarding
werd de verdachte door een deurwaarder betekend. Verscheen de gedaagde voor de

164 Vgl. Loovens, Practycke, II.7.1 (deel II, p. 411): de verdachte mag aan tortuur worden onderworpen

'by gebrek van eigen confessie, wesende andersints de preuven ghenoeghsaem klaer'. Uit de redactie
van artt. 464 en 465 van de Albertine, gewijd aan de 'scherpe examinatie', blijkt overigens niet dat
het gebruik van tortuur tot het onderhavige geval zou zijn beperkt.

165 Vgl. Loovens, Practycke, II.7.1. (deel II, p. 411). Volgens art. 465 vande Albertinedaarentegendient
de verdachte in dit geval onmiddellijk in v rijheid te worden gesteld.

166 Ging het evenwel om een persoon van aanzien, dan deed de Raad in plaats van een dagvaarding ook
wei een 'mandement van beschrijvinge personeel' uitgaan. In tegenstelling tot een dagvaarding, die
in de vorm van een 'open brief werd uitgebracht, vond een beschrijving plaats 'bij beslotene brieve':
b.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 46,143,164,165,167,203,269. Verscheendebeschrevene
niet in rechte, dan werd hij alsnog gedagvaard: inv.nr. 447, doss.nrs, 164, 269. Zie ook hoofdstuk

III  paragraaf 3.
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Raad, dan werd hij 'promptelijck' ondervraagd over de punten van de tenlasteleg-
ging:67 Naar aanleiding van dit verhoor besliste de Raad, of de verdachte alsnog
in hechtenis moest worden genomen of niet. In het eerste geval werd de procedure
vervolgd zoals boven is beschreven voor de verdachte tegen wie een 'decreet van
apprehensie' was uitgevaardigd. In het tweede geval werd er verder geprocedeerd
zoals in civiele zaken en gingen de procureur-generaal en de gedaagde over tot het
verrichten  van de proceshandelingen  die in paragraaf 4.1 zijn uiteengezet.

Als de verdachte geen gehoor had gegeven aan de hem betekende dagvaarding,
verleende de Raad verstek tegen hem en deed alsnog een 'decreet van apprehensie'
uitgaan. Ook nu werd de procedure op de eerder beschreven wijze vervolgd. Incidenteel
besloot de Raad evenwel tot het op civiele wijze vervolgen van het proces.

167 Vgl. Loovens, Practycke, 11.7.1 (deel II, p. 416). Voor de Albertine, art. 454, zie noot 162.
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Binnen het zojuist uiteengezette criminele procesrecht van de Raad kunnen, op grond
van de algemene kenmerken die bij aanvang van dit onderdeel voor deze procesvormen

zijn gegeven, de ordinaire en de extraordinaire procedure als volgt worden onderschei-

den. Er werd tot een ordinaire procedure overgegaan als de verdachte in persoon werd

gedagvaard, hij voor de Raad verscheen en deze het niet nodig achtte om hem in
hechtenis te nemen. Een extraordinaire procedure vond plaats (1) indien de arrestatie

van de verdachte werd bevolen; (2) indien de verdachte in persoon werd gedagvaard,
hij voor de Raad verscheen en deze het nodig achtte om hem alsnog in hechtenis te

nemen; (3) indien de verdachte werd gedagvaard, hij verstek liet gaan en de Raad
zijn arrestatie beval.
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Hoofdstuk  II De belediging in de rechtsgeleerde commen-
taren

1.  INLEIDING

Toen in 1591 de Staatse Raad van Brabant officieel werd opgericht, had de receptie
van het geleerde recht in de Nederlanden reeds definitief haar beslag gekregen. Na

een incubatietijd van een drietal eeuwen was in de vijftiende en zestiende eeuw het

inheemse recht doordrongen met vooral Romeins recht.' Deze verbintenis tussen

oorspronkelijk en geYmporteerd recht wordt tot op zekere hoogte weerspiegeld in de

geschriften van de juristen van de Nieuwe Tijd, waarvan er zich een bescheiden aantal

in de bibliotheek van de Staatse Raad bevond.2 Eenenkele blik op's Raads boekenbezit

moge dienen om de juridische literatuur van zijn dagen kort toe te lichten. Onder de

verzamelde werken vindt men, globaal gesproken, enerzijds praktijkcommentaren
waarin mede het Romeinse recht in ogenschouw is genomen, anderzijds commentaren

gewijd aan het Corpus iuris civilis, waarin tevens is omgezien naar het recht van de

praktijk.3
De auteurs die zich ten doel hadden gesteld het vigerende (gewoonte-) recht te

beschrijven, zochten in hun commentaren in hoge mate aansluiting bij het geleerde

1 Voor de factoren die deze receptie in de Nederlanden hebben bewerkstelligd, zie Feenstra, Verkenningen,

35-37; R. Feenstra, 'ZurRezeption inden Niederlanden' in: I.M.L.Bosnake.a., ed., Fataiuris romani.

Etudes d'histoire de droitpar RobenFeenstra (Leiden 1974) 20-23; P. van Heijnsbergen, 'De receptie

van het Romeinsche recht in de Nederlanden'  in:  K.S.  van Heijnsbergen, ed., Verzamelde opstellen

door mr.dr. P. van Heijnsbergen (Amsterdam 1929) 313, 318 ; G . C . J . J . van den Bergh, Geleerdrecht.

Een  geschiedenis  van  de  rechtswetenschap   in  vogelvlucht  (Deventer  1980)  26-28.

2 Debibliotheek vande Raad isgeinventariseerddoorF.W.M. de Koning-KlaassenenR.W.G. Lombarts,

'Catalogus van de bibliotheek van de Staatse Raad van Brabant' in: De Staatse Raad van Brabant en

Landen van Overmaze in tweede termin, 93-118. Zie in dezelfde bundel voorts F.W.M. de Koning-

Klaassen, 'De bibliotheek van de Staatse  Raad van Brabant',  63-82.
3      Voor een overzicht van de diverse genres binnen de juridische literatuur uit de Nederlanden, zie P.L.

Ntve, 'Ledroitcompar6 dans l'histoiredudroitneerlandais' in: P.H.M. Gervere.a., red., Netherlands

reports  to  the Me(#h international congress Of comparative law ('s-Gravenhage  1987)  52-56.  Vgl.

H. Coing,red., Handbuchder Quellen undLiteratur derneuereneuropaischen Privatrechtsgeschichte.

II.   Band,   Neuere  Zeit   (1500-1800),   Das  Zeitalter   des  gemeinen  Rechts.1.   Teitband,   Wissenschaft

(MOnchen 1977) 522-523 (Nederlanden, door A. SBilner). Voor een algemene schets van de rechtsweten-

schap vanaf de vijftiende eeuw, zie Van den Bergh, Geleerd recht, 29-49.

43



Romeinse recht. Van deze praktijkverhandelingen hebben vooral de Zuidelijke
Nederlanden bekende voorbeelden voortgebracht. Hier dienen in de eerste plaats te
worden genoemd het Boec van der loopender practijken van Willem van der Tanerijen
uit circa 1496, de Cone instructie in materie criminele van Filips Wielant uit 1510
en de Practijcke ende handbouck in criminele zaeken van Joos de Damhouder uit 1555:
Geschreven volgens de traditionele mos italicus, ademen deze vroege handleidingen
voor de procespraktijk nog geheel de sfeer van de middeleeuwse scholastieke
rechtswetenschap uit.5 De verhandelingen van Van der Tanerijen en Wielant waren
slechts in handschrift verschenen, maar over de Latijnse uitgave van Damhouders
boek, Praxis rerum criminalium, had de Staatse Raad de beschikking.6 Opvallend

is, dat het werk van Zuidelijke praktici goed is vertegenwoordigd in de boekerij van
de Raad:Men vindtercommentaren van Paulus Christinaeus(1553-1631), Franciscus
van der Zype (1580-1650), Antonius Anselmus (1589-1668) en George de Ghewiet
( 1651-1745).8 Zij behelzenuiteenzettingen vanhet opbasis vancostumen, regelgeving
en rechtspraakgeldende recht, maar vertoneneen sterke romeinsrechtelijke signatuur.9
Ook de Noordelijke Nederlanden kenden, in een later stadium, hun praktijkjuristen.
Zo verscheen van de hand van Simon Groenewegen (1613-1654) de Tmaams de legibus
abrogatis et inusimtis, van de hand van Simon van Leeuwen (1625-1683) de Censura
forensis  theoretico-practica. In deze werken, waarover de Staatse Raad in eigen huis
kon beschikken, hebben de auteurs het specifieke regionale en lokale recht en het

4       Wilkm van  der  Tantrijen,  Boec  der  loopender  practijken  der  Raidtcameren  van  Brabant.  Inge\eid
en uitgegeven door Eg.I. Strubbe (2 dln. Brussel 1952).
Filips Wielant, Verzameld werk.  Ded I,  Cone  instructie  in materie criminele. Uitgegevenen toegelicht
door J. Monballyu (Brussel 1995).
Joos de Damhouder, Practijcke ende handbouck in criminele zaecken. Anastatische herdruk van de
editie Leuven 1555, heruitgegeven en toegelicht door J. Dauwe en J. Monballyu (Roeselare 1981).

5      Vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedtundige inleiding tothetpnvaarrecht (Gent 1985) 48-50; J. Monballyu,
'Strafbare poging bij Damhouder en Wielanten in de 15de- en 16de-eeuwse Viaamse rechtspraktuk',
TvR 58 (1990) 301-304. Voor de mos itaticus zie nader de literatuur genoemd in noot 49.

6       RANB,  Bibl.  RvB,  nr. 29: Jodocus Damhouder, Opera omnia, in quibus praris rerum civilium  et
criminatium (Antwerpen  1646).

7    Dat de politieke en religieuze tegenstellingen tussen Noord en Zuid na de scheiding der Nederlanden
een juridische, meerbepaald rechtswetenschappelijke uitwisseling tussen deze gebieden niet in de weg
stonden, kan men lezen bij J.W. Bosch, 'Remarques sur quelques influences, excercdes en mattere
de droit, par les provinces mddionales sur les provinces septentrionales jusqu'en 1795', TvR 19 ( 1951 )
143-144, 151-152, 156-157.

8    RANB, Bibl. RvB, nr. 3: Antonius Anselmus, Conunentarius adperpemum edicmm... Belgii pnna*ium
Alberti et Isabeliae (Antwerpen 1656). Blijkens bolage 1 bij de catalogus van de bibliotheek van de
Raad, waarinuitdezebibliotheek verdwenentitelszijnopgenomen, heefthetcollege ookdebeschikking
gehad over een exemplaar van Anselmus' Codex Belgicus. Vg\. De Koning-Klaassen en Lombarts,
'Catalogus van de bibliotheek van de Staatse Raad', 110.
RANB,  Bibi.  RvB,  nr.  13: Paulus Christinaeus, In leges municipales eiusdem civitatis ac provinciae
commentaria ac nome (2e dr. Antwerpen 1642).
RANB, BibI. RvB, nr. 33: George de Ghewiet, Institutions du droit Belgique (Brussel z.j.).
RANB, Bibl. RvB, nr. 86: Franciscus Zypaeus, Notitia juris  Belgici  (le dr. Antwerpen 1640).

9   Van Caenegem, Geschiedkundige  inteiding,  50.
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commune Romeinse recht onderling vergeleken. '0 Aan de hand van deze vergelijking
is door hen vastgesteld, in hoeverre het ius commune door het ius proprium was
begrensd." Afzonderlijke vermelding verdienen de geschriften waarin een synthese
van gerecipieerd recht en oorspronkelijk recht is neergelegd. Meer nog dan uit de
rechtsvergelijkende beschouwingen van Groenewegen en Van Leeuwen komt uit deze

geschriften het beeld van een volkomen versmelting van Romeins recht en inheems

recht naar voren.12 Met het prototype van dit genre, de Inleiding tot de Hollandsche

rechtsgeleerdheyt van Hugo de Groot (1583-1645), was ook de bibliotheek van de
Raad  uitgerust.

13

De juristen die het overgeleverde rechtsgoed der Romeinen zelf tot onderwerp

van hun verhandelingen maakten, besteedden op hun beurt tevens aandacht aan het
inheemse praktijkrecht. Hun streven was ook gericht op het doen aansluiten van het
Romeinse recht bij de behoeften van het praktische rechtsleven. Het feit dat zij werden

geinspireerd door het juridisch-humanisme, dat in de zestiende eeuw in Frankrijk was
opgekomen, deed hieraan nauwelijks iets af. Deze nieuwe stroming, waarbinnen de
bronnen van het Romeinse recht in hun historische contekst werden herplaatst, had
spoedig voet aan de grond gekregen bij de rechtenfaculteit van de universiteit van
Leuven. Tegen het einde van de zestiende eeuw was haar centrum verplaatst naar

10  RANB, Bibi. RvB, nr. 35: Simon A Groeneweghen, Tractatus de tegibus abrogatis et inusitatis in
Hollandia  vicinisque  regionibus  Oe  dr .   Amsterdam  1669).
RANB, Bibi. RvB, nr. 46: Simon van Leeuwen, Censura forensis  theoretico-practica,  id est totius

iuris civilis, Romani, usuque recepti et practici methodica collatio (Leiden 1661).
Behalve deze rechtsvergelijken(ie geschriften bevonden zich in de bibliotheek van de Raad ook

beschrijvingen van hetin het Noorden vigerende recht, die kunnen worden vergelekenmet voornoemde

praktijkcommentaren uit het Zuiden. Ik noem in dit verband slechts Alle de wercken, begrepen in ses
tractaten van Pieter Bort ('s-Gravenhage 1681; RANB, BibI. RvB, nr. 6) en de Codex Batavus van

Eduard van Zurck (4e dr. Rotterdam 1758; RANB, BibI. RvB, nr. 85).
11   Vgl. Neve, 'Ledroitcompare",52-55. Edn vande eerstendie zich metdeze rechtsvergeluking inlieten,

was dezestiende-eeuwse Fransejurist Philibert Bugnyon. Een bewerking vandienscommentaarmaakte
deel uit van  ' s Raads boekerij:  Philiberti  Bugnyon  legum  abrogatarum  et  iniusitatarum  in  omnibus
curiis,  terris,  jurisdictionibus  et  dominiis  regni  Franciae  tractatus  ...  mores  et  leges  tum  abrogatae
tum receptae  demonstratur auctore  Liberto  Fransisco  Christijn (Brussel  1666, RANB,Bibi.  RvB, nr.
9).

12   Het onderhavige literatuurgenre kan worden vergeleken met dat van de usus modernus pandectarum
uit Duitsland: R. Feenstra, 'Romeins recht en Europese rechtswetenschap' in: J.E. Spruit, red.,
Coniectanea neeriandica iuris romani. Inteidende opstelten over Romeins recht (Zwolle 1974) 122.
Voor een onderlinge vergelijking van Nederlandse en Duitse rechtsliteratuur uit de zeventiende en

achttiende eeuw, zie nader A.M.M. Canoy-Olthoff en P.L. Ndve, Holitindische Eleganz gegenuber
dewschen 'usus modemus pandectarum'? (Nijmegen 1990) i.h.b. 3-4 en 13-16. Indit verband zij ook
verwezen naar P. Gerbenzon en N.E. Algra, Voortgangh des rechtes (6edr. Alphen aan de Rijn 1987)
140-141.

13  RANB, BibI. RvB, nr. 36: Hugo de Groot, Inleiding tor de Hollandsche rechtsgeleertheyt (Amsterdam

1631). Ook Het Roomsch Hollandsch recht van Simon van Leeuwen en de Heedensdaegse rechtsge-
leertheyt van Ulrik Huber kunnen tot dit genre worden gerekend. In paragraaf 2.3 zal nog op deze

werken worden teruggekomen.
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de Noordelijke Nederlanden. 14 Het historische inzicht dat de mos gallicus in zich
droegls, ontnam de Nederlandse romanisten evenwel niet het zicht op op de
rechtspraktijk, dat in de traditionele mos italicus besloten  lag. 16  Grote  bekendheid
verwierven onder meer de Imtitutionum impedalium commentarius van Arnoldus Vinnius
(1588-1657) en de Commentarius ad Pandectas van Johannes Voet (1647-1713). In
deze aan het CO,pus iuris civilis gewijde commentaren is door de schrijvers, binnen
het romeinsrechtelijke kader, ruim plaats toebedeeld aan inheemse rechtsbronnen. i7

Van beide werken was de bibliotheek van de Staatse Raad van Brabant voorzien. i 8

Onder zijn boeken treft men ook de Coder Fabrianus van de Franse humanist Antoine
Faure (Antonius Faber, 1557-1624) en de Commentarii van Mattheus van Wesenbeek
(Wesenbecius, 1531-1586), een leerling uit de Leuvense school die later naam zou
maken in Duitsland.19

Overziet men de verschillende genres van juridische literatuur, dan blijkt dat het
Romeinse recht (hoezeer ook dienstbaar gemaakt aan het recht van de praktijk) het
rechtsdenken van de Nieuwe Tijd in belangrijke mate richting heeft gegeven.20 Het
Romeinse recht dat de rechtsgeleerde auteurs tot richtlijn diende, was het recht van

14   Voor het juridisch-humanisme zie nader Van den Bergh, Geleerd recht, 31-39; L.J. van Apeldoorn,
Nicolaas Everaerts (1462-1532)  en het recht van zi)'n Nid (Amsterdam  1935) 29-41; R. Dekkers, Het
humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden (Antwerpen 1938) passim; H.E. Troje, 'Die
europUische Rechbliteratur unter dem EinfluB des Humanismus', Ius Conunune 3 (1970) 33-63; dezelfde,
'
Arbeitshypothesen zum Thema "Humanistische Jurisprudenz"', TvR 38 (1970) 519-563. Veel nadere

gegevens in de bijdrage van Troje aan Coing, Handbuch, II/1, 615-795.
15 Overigens hadden ook de Franse humanisten wei degelijk oog voor de rechtspraktijk van hun dagen.

Vgl. Troje, 'EuropSische Rechtsliteratur', 58-60, alsmede 'Humanistische Jurisprudenz', 524-525;
Feenstra, 'Romeins recht en Europese rechtswetenschap',  120. In oudere literatuur wordt wei het tegendeel
aangenomen: P. Koschaker, Europa und  das  rdmische  Recht (Ae dr. Munchen-Berlijn 1966) 113-117;
B.H.D. Hermesdorf, Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht (5e dr. Utrecht-Nijmegen
1966) 311 nt. 4.

16 Van Apeldoorn, Nicolaas Everaerts, 36-40; Dekkers, Het humanisme, 259-261; P. Gerbenzon,
'Veranderingen in het recht en de rechtswetenschap bij de overgang van de Middeleeuwen naar de
Nieuwe T\%, Bijdragen en mededelingen betriende de geschiedenis der Nederlanden 81 (1512) 30-31·,
R. Feenstra, 'La Glose d'Accurse dans les Pays-Bas (anciens et modernes)' in: Fata   iuris   romani,
60-68; G.C.J.J. van den Bergh, 'Die Hollandische Schule und die Historische Schule: Weiteres zur
Geschichte eines MiBverstiindnisses'  in: R. Feenstra  en Chr. Col)pens,  red., Die rechtswissenscha#lic/len
Beziehungen zwischen den Niederianden und Deutschland in historische r Sicht(Nijmegen 1991) 60-61 .

17    Ndve, 'Le droit compar6',  53.  Vgl. R. Feenstra  en  C.J.D. Waal, Seventeenth-cenmry Leyden  law
professors and their influence on the development of the civil law (Amsterdam-Oxford 1975) 14-35
(Vinnius), 35-43 (Voet).

18   RANB, Bibi. RvB, nr. 79: Amoldus Vinnius,In quator  libros Institutionum imperialium commentarius
academicus etfbrensis (4e dr. Amsterdam 1665).
RANB, BibI. RvB, nr. 82: Johannes Voet, Commentarius ad Pandecms (3e dr. 's-Gravenhage 1716).

19  RANB, Bibi. RvB, nr. 31: Antonius Faber, Codex Fabrianus (Gen8ve 1628).
RANB, BibI. RvB, nr. 83: Mattheus Wesenbecius, Commentarii in Pandecms iuris civilis et Codicem
Justiniaeum olim dicta paratitia (Leiden 1648).

20    Illustratief in dit verband zijn ook de overzichten van R.C. van Caenegem, 'Ouvrages de droit romain
dans les catalogues des anciens Pays-Bas m6ridionaux (XIIIe-XVIe siacle)', TvR 28 (1960) 297-347,
403-438, 514-530 en R. Feenstra, 'Ouvragesde droitromaindans les catalogues des anciens Pays-Bas
septentrionaux (XIIIe-XVIe siacle)', TvR 28 (1960) 439-513, 514-530.
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de Justiniaanse codificatie, zoals dat in voorgaande eeuwen nader was uitgewerkt door
diverse generaties middeleeuwse juristen. De wetboeken van keizer Justinianus,

uitgevaardigd tussen 529 en 534, markeren enerzijdshet eindpunt van de ontwikkeling
van het Romeinse recht der klassieke oudheid, anderzijds het vertrekpunt van een
geheel nieuwe rechtsontwikkeling, die rond 1100 een aanvang nam. Het was evenwel

niet slechts het Justiniaanse recht dat in de twaalfde eeuw voonverp van wetenschappelij-

ke bestudering werd. In diezelfde tijd ontstond er een tweede juridische wetenschap,

gewijd aan het canonieke recht. Evenals de romanistiek is de canonistiek van de
middeleeuwen van grote betekenis voor de ontwikkeling van de rechtsdogmatiek van
de Nieuwe Tijd.2' Alvorens toe te komen aan het tijdvak van de eigenlijke receptie,

wil ik voor het onderwerp van de 'belediging' eerst enkele woorden wijden aan de
rechtsontwikkelingenin voorafgaandeeeuwen. Achtereenvolgenszal aandacht worden
besteed aan het Romeinse recht, aan het werk van de middeleeuwse romanisten en
aan dat van de canonisten en theologen uit die periode.

1.1  Het  Romeinse  recht
De codificatie van het recht door Justinianus behelsde grotendeels een poging om het
klassieke Romeinse recht in zijn oude glorie te herstellen. In het klassieke recht gold

een zeer uitgebreide bescherming van iemands eer, reputatie en verdere persoonlijkheid.
Deze bescherming was tot stand gekomen op basis van enkele voorklassieke praetorische

edicten, die in de plaats waren gekomen van de iniuria-regeling van de oude Wet
der Twaalf Tafelen.22 In de vierde bepaling van de achtste tafel van deze uit circa
450 v. Chr. daterende wet was iniuria, geringe fysieke kwetsing van andermans
persoonn. bedreigd met een vaste geldboete van 25 as.24 Met het ingaan van de

21    De bibliotheek van de Raad van Brabant bevatte intussen geen handboeken die exclusief aan het canonieke

recht waren gewild.  Het college  had wel de beschikking over een tweetal exemplaren van het Corpus
iuris canonici (RANB, Bibl. RvB, nrs. 20 en 21). Ook kon het b.v. gebruik maken van de Codex Batavus

van Eduard van Zurek, genoemd in noot 10, waarin mede kerkelijk recht is verwerkt.
22    Voor een recent overzicht van de ontwikkeling van het recht inzake iniuria, zie P. JOrs-W. Kunkel-L.

Wenger, Romisches Recht, 4e druk bewerkt door H. Honsell, Th. Mayer-Maly en W, Selb (Berlijn
etc. 1987) 368-371; R. Zimmermann, Ille lawofobligations. Romanfoundationsoffheciviliantradition

(Kaapstad etc. 1990) 1050-1062. Beide handboekenzijn voorzien van een uitgebreide literatuuropgave.
Zeer gedetailleerd is de studie van E. Pdlay, Iniuria types in Roman law (Boedapest 1986), Zie voorts
M. Kaser, Das rdmische Privatrecht (2 dln. 2e dr. Munchen 1971-1975) I, 156-157, 623-625,632;
II, 439.

23     In deze  zin E. Polay, 'Iniuria-Tatbestiinde im archaischen Zeitalter des antiken  Rom',  ZSS RA  101

(1984) 160-163; A. Volkl, Die Vedolgung der KOrperverletzung imfruhen romischen Recht (Wenen
etc. 1984) 184-188; A. Watson, 'Personal injuriesinthe XII Tables', TvR 43 (1975)213; Zimmermann,

Law ofobligations,  1051. Door D.V. Simon, 'Begriffund Tatbestand der Iniuria im altrOmischen Recht',

ZSS RA 82 (1965)  169, worden onder iniuria slechts aantastingen onder de grens van de verwonding
begrepen. R. Wiumann, Die KOrperverletzung an Freien im klassischen rOmischen Recht (Munchen

1972) 9-16, beperkt iniuria daarentegen juist tot lichte verwondingen,  Volgens U.  von Lubtov,  'Zum
romischen Injurienrecht', Labeo 15 (1969) 133-135, heeftbepaling 8.4 betrekking op alle aanrandingen

van de lichamelijke integriteit, die niet door de overige bepalingen van Tafel 8 worden bestreken. In

gelijke bewoordingen R. Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht
(4e dr. Leiden 1984) 161-162; Kaser, Das rOmische  Privatrecht, 1, 156-157: JOrs-Kunkel-Wenger,
ROmisches Recht, 369.
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derde eeuw voor Christus bleek het regime der Twaalf Tafelen, vanwege de
waardevermindering van het geld en de starheid van de straftoemeting, zichzelf te
heben overleefd. In een aantal fasen zou het strafstelsel van Tafel 8 dan ook worden
vervangen door een nieuwe, praetorische regeling, waarbij tevens de inhoud van het
begrip iniuria ingrijpend zou wordengewijzigd. De aanzet tot deze ontwikkeling werd
gegeven door het rond 200 v. Chr. uitgevaardigde edict de iniuriis aestumandis, dat
met zoveel woorden aanknoopte bij het delict iniuria van de Twaalf Tafelen25, maar
daarvoor een actio iniuriarum aestumatoria introduceerde.26 In de procedure waartoe
deze actie aanleiding gaf, werd het door het slachtoffer ondervonden leed door de
rechters (recuperatores) in redelijkheid, naar de omstandigheden van het gegeven geval,
op geld gewaardeerd. Hierbij diende een door het slachtoffer zelf gedane schatting
tot uitgangspunt.27 Had deze nieuwe procedure aanvankelijk slechts betrekking op
de lichte kwetsuren bedoeld in de vierde bepaling van Tafel 8, in de eerste eeuw voor
Christus was haar actieradius inmiddels uitgebreid tot elke vorm van opzettelijke fysieke
kwetsing van een vrij persoon.28 In de loop van de tweede eeuw voor Christus had
de praetor, op grond van enkele bijzondere edicten, ook reeds acties in het leven
geroepen voor bepaalde gevallen van opzettelijke psychische krenking. Zo had hij

24    A.  Manfredini,  Contributi  allo studio  dell' iniuria  in  eta  repubblicana (Milaan  1977) 55-66,  is van
mening dat bepaling 8.4 eerst in de loop van de vierde eeuw v. Chr. aan Tafel 8 is toegevoegd. Deze
opvatting wordt bestreden door R. Wittmann in diens bespreking  van dit boek  in ZSS RA  100  (1983)
676-681.  Zie ook V8lkl,   Vefolgung  der Korperverletzung,  21-25.

25  Volgens P.B.H. Birks, 'The early history of iniuria', TvR 37 (1969) 185-191, heeft bepaling 8.4 uit
de Twaalf Tafelen niet aan de praetorische regeling van de iniuria ten grondslag gelegen. Zie echter
de  reactie op Birk's opstel door Valkl,  Vedolgung der KO,perverleeung,  18-20; B. Ranchod, Foundations
of the  South African  law  of defamation  (Leiden  1912)  5.

26    Zie b.v. Wittmann, Kdrperverletzung,  25-29; Ranchod, Foundations, 6-7; Zimmermann,  Law  Of
obUgations, 1052. Anders: Simon, 'Begriff und Tatbestand der Iniuria', 177-180; Volkl, Ve,folgung
derKOrperverletzung, 208-209; Von Lubtov, 'Zumromischen Injurienrecht', 140; Kaser,Das ramische
Privatrecht, 1, 623. Volgens deze schrijvers zou de actio iniuriarum van aanvang af van toepassing
zijn geweest op alle vormen van fysieke kwetsing die eerst in Tafel 8 waren geregeld. Von Lubtov
en Kaser beschouwen het edict de iniuriis  aestumandis  als een €dictum generate, waarin een algemeen
iniuna-begrip was vervat. Of zulk een edict, waarover worrit gesproken in D. 47.10.15.26, heeft bestaan,
is evenwel omstreden. Behalve Simon en Vulkl nemen ook Pdlay, Iniuria types, 98-101, en Watson,
'Personal injuries',  217  en  220, in dezen een afwijzend standpunt  in.  Zie  ook  noot  30.

27  De nieuwe wijze van straftoemeting vertoonde grote overeenkomsten met het Griekse recht inzake
hybris:  vgl.  Von Lubtov,  'Zum rumischen Injurienrechf,  140-141; J8rs-Kunkel-Wenger, ROmisches
Recht, 369; Ranchod, Foundations, 6. Door K. Binding, 'Rechtsvergleichende Vermutungen zu membrum
ruptum, os fractum und injuria der Lex XII Tabulamm', ZSS RA 64 [1920] 107-108, wordt reeds de
oude iniuria-bepaling van Tafel 8 met het Griekse recht vergeleken. Het Romeinse injurienrecht wordt
evenwel voor oorspronkelijk gehouden door Pdlay, Iniuria types, 141-142; Wittmann, Kdmerverletzung,
36-37; F. Schulz, Classical Roman law (Oxford  1969) 598.  Voor de rol van de recuperatores binnen
het proces, zie M. Kaser, Das rdmische Zivilpropesrecht (MOnchen 1966) 138-145.

28   Vgl. E. Pdlay, 'Der Schutz der Ehre und das guten Rufes im rdmischen Rechf, ZFS RA 106 (1989)
507-508, die aanneemt dat de samensmelting van de afzonderlijke gevallen van fysieke kwetsing, die
oorspronkelijk in Tafel 8 waren geregeld, eerst na de inwerkingtreding van de Lex Cornelia de iniuriis
in 81 v. Chr. heeft plaatsgevonden. Zie ook Wittmann, KOrperverletz.ung, 25-27; Zimmermann,Law
ofobligations, 1052. Anders: Simon, 'Begriffund Tatbestandder Iniuria', 177-180; Volkl, Verfolgung
der Kdrperverletzung, 208-209; Schulz, Classical Roman law, 594.
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aparte regelingen gewijd aan convicium (openbare scheldpartij door meerdere personen),
adtemptatapudicitia (onzedelijkebejegening vaneen vrouw ofjongeling) en infamatio
(aantasting van iemands eer of goede naam). Waar convicium naar haar aard steeds

mondeling plaatsvond, omvatte adtemptata pudicitia mede feitelijke gedragingen,
infamatio daarenboven ook schriftelijke uitlatingen. Een vierde edict, de iniuriis quae
servis fiunt, was speciaal gewijd aan injurieuze handelingen jegens slaven. De fysieke
kwetsing van een slaaf kon een indirecte, psychische krenking van diens meester
inhouden.29 In het begin van de eerste eeuw na Christus werd het aldus in de praktijk
gegroeide bestand aan edictsbepalingen als 66n geheel beschouwd en onder de

overkoepelende noemer van de iniuria gebracht.30 Het verbindende element van de

zo diverse vormen van injurieus gedrag was dat van de contumelia: de bewuste
minachting van andermans persoon.31 Voortaan gaf elke door feiten of woorden

33toegevoegdekrenking32, elke aantasting van iemands fysieke ofpsychische integriteit

aanleiding tot een actio iniuriarum aestumatoria vanwege het slachtoffer. De
aansprakelijkheid van de dader berustte echter niet uitsluitend op het gegeven, dat
hij opzettelijk iemands persoonlijkheid had aangetast.34 Er was tevens vereist dat

29  D. 47.10.15.2 (convicium), 47.10.15.25 (infamatio), 47.10.15.34 (iniuriae quae servisfiunt). Voor
de krenking die de dominus in het laatste geval kon ondervinden, vgl. D. 47.10.15.35. Van het edict
mz.  adtemptata pudicitia is de letterlijke tekst niet bewaard gebleven. Zie de reconstructie door 0.

Lenel, Das Edictum Perpetuum (3e dr. Aalen 1956, herdruk  van de uitgave Leipzig   1927)  400.
Gedetailleerdebespreking vandezevieredictenbij F. Raber, GrundlagenklassischerInjurienansprilche
(Wenen etc.  1969) 23-91; R, Wittmann, 'Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage', ZSS
RA 91 (1974) 307-346; P61ay, Iniuria types, 102-115.

30 Wittmann, 'Entwicklungslinien', 299-302, neemt aan dat, voor zover er al sprake kan zijn geweest
van een edictum  generale, de klassieke juristen wellicht - achteraf - het edict de iniuriis aestumandis

als zodanig hebben beschouwd. Zie ook Zimmermann, Law ofobligations, 1053 en 1059, die opmerkt
dat de klassieke juristen dit edict als dogmatische grondslag voor de algemene actie wegens iniuria
kunnen hebben aangemerkt. In gelijke bewoordingen VOlkl, Verfolgung der  Korperverletzung, 108
nt. 2, Jors-Kunkel-Wenger, R8misches  recht,  310.

31   De classificatie van de voorheen onderscheiden krenkingen als iniuria in de zin van contumelia wordt
toegeschreven aan de vroegklassieke jurist Labeo: vgl. D. 47.10.15.46. Hij werd hierin nagevolgd

door latere klassieke juristen als Gaius (Instituten 1.141, 3.222), Paulus (Collatio 2.5.1) en Ulpianus
(D. 47.10.1 pr.). Zie dienaangaande Von Lubtov, 'Zum romischen Injurienrecht', 161-167. Door
Wittmann, Kbrpervertelzung, 47-62, worden voor het klassieke recht inzake iniuna ook zware lichamelijke

kwetsingen, die de enkele minachting van andermans persoon te boven gaan, onderscheiden. Deze

opvatting wordt bestreden door F. Wieacker in ZSS RA 92 (1975) 354-355. Zie in dit verband ook
VZilkl, Verfolgung  der KOrperverletzung, 203-228, i.h.b. 226-228.

32 Ulp./Lab. D. 47.10.1.1.
33  Ulp. D. 47.10.1.2.

34     Kaser, Das rOmische Privatrecht, I, 521; JOrs-Kunkel-Wenger, Rdmisches recht,  370; Pdlay, /niuria
types, 168-169. Gewoonlijk wordt aangenomen dat het opzet slechts op het handelen en niet mede
op het gevolg - de gekrenkte persoonlijkheid - moest zijn gericht. Met andere woorden, aan het gewraakte
optreden behoefde geen oogmerk om de ander te krenken (animus iniuriandi) ten grondslag te liggen:

Zimmemiann, Law of obligations, 1059-1061; Feenstra, Romeinsrechte#ike grondslagen, 162; Ranchod,

Foundations, 12-16; Schulz, Classical Roman law, 597, Raber, Grundlagen, 114, L. Vos, iniuria

en de actio iniuriarum (Amsterdam 1913) 123-132. Animus iniunandi wordt daarentegen aangenomen
door J.A. Ankum, bespreking van Ranchod, Foundations, in RM Iliemis (1975) 521; M. Bliss, Belediging
in die Suid-/vhkaanse reg (Leiden 1933) 17-19. Zie ook Wittmann, K perverleming, 23-24: conmmelia
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hij daarbij adversus bonos mores had gehandeld. Het optreden waarover werd geklaagd,
moest niet slechts door de klager als beledigend zijn ervaren, maar diende bovenal
inbreuk te hebben gemaakt op de maatschappelijke betamelijkheid.35 De praetorische
regeling van de verschillende gevallen van iniuria kreeg uiteindelijk haar definitieve
redactie in het door keizer Hadrianus  in circa  135 afgekondigde Edictum Perpetuum.
Opmerkelijk is, dat in dit edict de bijzondere vormen van persoonlijkheidskrenking,
waartegen het slachtoffer voortaan ook met de algemene actio iniuriarum kon optreden,
nog wel apart werden genoemd.36

De klassieke actio iniuriarum was een poenale actie, dat wil zeggen een private
strafactie waarmee het slachtoffer van een delict een geldboete kon vorderen. De
vordering van het slachtoffer was derhalve niet zozeer gericht op het vergoeden van
schade die voor hem uit de ondervonden minachting kon voortvloeien, als wel op
het bestraffen van deze minachting z8lf. De actio iniuriarum gold evenwel als een
bijzonder type strafactie, namelijk als een actio   vindictam   spirans, een actie ter
bevrediging van de bij het slachtoffer aanwezige wraakgevoelens ten opzichte van
de dader.37 Bij ernstige vormen van iniuria, die tevens inbreuk maakten op de
rechtsorde van de samenleving, kon de gelaedeerde de bestraffing van de laedens ook
in de handen van de overheid leggen. Ingevolge de Ler Cornelia de iniuriis (81 v.
Chr.) konden namelijk alle lichamelijke krenkingen, alsmede de gewelddadige
huisvredebreuk (domum vi introire), door middel van een private klacht in een publieke
strafprocedure aanhangig worden gemaakt. Koos het slachtoffer voor deze mogelijkheid,
dan stelde de rechter op grond van een zelfstandige schatting een poena publica ten

impliceert een 'aM die  Herbeijiihrung dieses Erfolg,  d.h.  der  Persontichkeitsverletzung,  gerichtete  Absichf  .
35  Het criterium van de boni mores, dat met zoveel woorden is neergelegd in de edicten betreffende

convicium  (D.   41 . 10.15.2), iniuriae quae servis jiunt (D.47.10.15.34) en (bepaalde gevallen van)
adtemptata  pudicitia (D. 47.10.15.23),  wordt geacht impliciet van toepassing te zijn geweest op de
overige gevallen van injurieus gedrag. Vgl. Th. Mayer-Maly, 'Contra bonos mores' in: H.P. Bendhr
e.·a.,  red.,  Iuris  Professio.  Festgabe  fiir  Max  Kaser  zum  80.  Geburtstag  (Wenen es.  1986')  158-159,
Raber, Grundlagen,101 ·, Wittmann, 'Entwicklungslinien', 303-304; Vos, Iniuria, 119; Zimmermann,

Law  of obligations, 1059. Door Pdlay, 'Schutz der Ehre', 523, wordt evenwel het ontbreken van dit
vereiste voor het geval van de infamatio benadrukt: 'Im Falle der Tatbestande der infamatio war das
richterliche Ermessen mapgebend,  und so wurden die Verfahren auf kieinere,  bedeutungslose,  die
Offentliche Ordnung keineswegs beriihende  Personenbeleidigungsfalle beschrankf.

36  Volgens Kaser, Das rdmische Privatrecht,1.624, werden bedoelde gevallen uit hoofde van de traditie
en ter voorkoming van misverstanden in het Eeuwig Edictopgenomen. Zie ook Ankum in RMThemis,
520 nt. 8, die de uiteindelijke vervanging van de speciale acties door de algemene actio iniuriarum
tot dit edict herleidt.

37   Voor de kenmerken van de actiones  poenales  m het algemeen, zie Kaser, Das romische  PrivatrecIll,
I, 612-614. In tegenstelling tot de andere poenale acties was de actio iniuriarum niet slechts passief
maarook actief onovererfelijk. T.J. Scott, De geskiedenis vandie oorerflikheidvandie aksies op grond
van onregmatige daad in die Suid-Ap·ikaanse reg (Pretoria 1976) 13-16, brengt de actieve onovererfelijk-
heid van deze actie in verband met haar bijzondere karakter van actio  vindictam  spirans. In gelijke
bewoordingen.kirs-Kunkel-Wenger, Romisches Rec/it, 370-371. Anders: Kaser, Das romische Pn vatrecht,
I, 625, die de onovererfelijkheid van deze actie herleidt tot de aard van het geschonden belang: het
delict iniuria was meer gericht tegen de persoon van het slachtoffer dan tegen diens vermogen.
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laste van de dader vast.38 De rol van de vergeldende overheid was in deze periode
echter nog uiterst bescheiden.39 Vanaf de tweede helft van de derde eeuw nam de
vervolging van delicten door de overheid, ook van die welke tot dan toe privaat waren
vervolgd, in omvang toe.  Reeds in de vierde eeuw waren de actiones poenales
uit het klassieke recht volledig getransformeerd tot (suppletoire) schadevergoedingsacties.
Waar de overheid met een actio criminalis een strafvordering tegen de pleger van
een delict instelde, kon de benadeelde particulier hem gelijktijdig met een actio civilis
tot schadevergoeding aanspreken.41 Zo gaf voortaan ook het merendeel der iniuriae
aanleiding tot publieke bestraffing, eventueel gecombineerd met private compensatie
van het toegebrachte leed (satisfactio,  compositio). Als straf werd in de regel een aan
de staatskas toevallende geldboete opgelegd, waarvan de hoogte door de rechter werd
vastgesteld overeenkomstig de ernst van het feit en de persoon van de dader
respectievelijk het slachtoffer.42 Slechts voor lichtere gevallen van iniuria, die niet

als inbreuken op de rechtsorde werden beschouwd43, kon de benadeelde zelfstandig
een schadevergoedingsactie aanhangig maken.44 Dit gedegenereerde, zogeheten vulgaire
recht zou vooral in de westelijke helft van het oude, desintegrerende rijk zijn sporen
nalaten.45 Voor de oostelijke helft, die zich in 395 definitief als zelfstandige staat
had afgesplitst, trachtte keizer Justinianus het klassieke recht door middel van een
omvangrijke codificatie in zijn oude glorie te herstellen.46 In deze codificatie kregen

38  Voor de actio ex lege Cornelia zie Von Lubtov, 'Zum romischen Injurienrecht', 157-160: Schulz,
ClassicalRoman law, 598; Ranchod, Foundations, 10-11; Wittmann, Kdrperverletrung, 35-36; P(ilay,
iniuria types, 127-129.

39   Was de strafvervolging op grond van de Lex Cornelia afhankelijk van een 'klacht' van het slachtoffer
(vgl. Paul. D. 3.3.42.1), de Lex Remnia bood de overheid de mogelijkheid om zelfstandig op te treden

in geval van calumnia (valse aanklacht). Zie dienaangaande Pdlay, 'Schutz der Ehre<, 520-521; E.
Genzmer, 'Talion im klassischen und nachklassischen Recht?', ZSS RA 62 (1942) 127-131.

40     E. Levy, Westrumisches Vulgarrecht. Das ObUgationenrecht (Weimar 1956) 301-304; Kaser,  Das
rtimische Privatrecht. II, 425-426. Voorde procedure van de cognitio  extraordinaria,  die de toename

enuiteindelijkeoverheersing vandepublieke strafvervolgingheeftmogelijkgemaakt, zie B. Santalucia,
Diritto  e  processo  nell'  antica Roma (Milaan 1989) 91-133 (met uitgebreide literatuuropgave).

41 Levy, Vulgarrecht, 304-309: Kaser, Das ramische   Privatrecht,  11,309.

42 Levy, Vulgarrecht, 325-327; Kaser, Das rOmische Privatrecht, II, 439. Zware gevallen van iniuria

werden echter bestraft met capitate straffen, waaronder doodstraf en verbanning. Vgl. Pdlay, Iniuria
types, 175-176, alsmede 'Schutz der Ehre', 525-526.

43   Pdlay, 'Schutz der Ehre'. 526-527, wijst er op dat in het naklassieke recht het criterium van de boni

mores weliswaar uit het zicht verdween, maar de vervolging van overheidswege in wezen op deze
grondslag plaatsvond.

44 Levy, Vulgarrecht, 327·, Kaser,  Das  romische  Privatrecht, 11,439. Palay, Iniuria types. 116, noemt

in dit verband bepaalde vormen van convicium.  V g\.   Pauli  Sententiarum  libri  5.4.18-20.
45   Voor sporen van iniuria in de Germaanse volksrechten, vgl. P.C. Pauw, Persoonlikheidskrenking en

skuld in die Suid-Afrikaanse privaarreg (Pijnacker 1976) 34-35. Door Ranchod, Foundations, 24-26,
wordt behalve aan de leges barbarorum ook aandacht besteed aan de leges romanorum.

46   Voor een vergelijking van het Justiniaanse recht en het vulgaire recht, zie P.C. Kop. Beschouwingen
over het zgn.   'vulgaire' Romeinse recht ('s-Gmvenhage-Zwolle  1980) 71-75, met verdere literatuuropgave.

Ranchod, Foundations, 21-22, steltdat Justinianus' compilatoren bij de reconstructie van het klassieke

recht inzake iniuria de bedoeling van de dader om de ander te krenken lanimus iniuriae faciendae)
hebbenbenadrukt. Ingelijke bewoordingenW.M. Gordoninzijn bespreking van Ranchodsproefschrift
in TvR 42 (1974) 333. Zie daarentegen Ankums bespreking in RM 77,emis, 522.
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de private actiones poenales nieuw leven ingeblazen, zonder dat evenwel aan de
toegenomen betekenis van de publieke vervolging werd voorbijgegaan. Voor het
slachtoffer van een iniuria resulteerde deze herwaardering van het klassieke recht
in een keuzemogelijkheid tussen de criminele actie van overheidswege en de civiele
actie waarmee hij zelf zijn recht kon halen. 47

1.2 De middeleeuwse  romanistische  rechtswetenschap
De wetboeken van Justinianus bleven in het Byzantijnse rijk van kracht tot de val van

Constantinopel in 1453. In het voormalige West-Romeinse rijk gold aanvankelijk vulgair
Romeins recht in de vorm van leges romanorum, uitgevaardigd voor de Romeinse
ingezetenen in de nieuwe Germaanse koninkrijken. Ook de leges barbarorum waarin
de volksrechten van de verschillende Germaanse stammen waren opgetekend, bevatten
elementen van dit vulgair-Romeinse recht.48 Tegen het einde van de elfde eeuw kwam
het evenwel tot een wetenschappelijke wederopleving van het klassisistische Justiniaanse
recht in Italie.49 Bekendheid verwierf vooral de rechtsschool der glossatoren te
Bologna. Door deze romanisten werden de herontdekte teksten van Justinianus, die
zij als absoluut gezaghebbend beschouwden, op formeel-logische wijze geanalyseerd
en onderling geharmoniseerd. Was de arbeid van de glossatoren nog voornamelijk
wetenschappelijk van aard, door de ultramontani uit Orldans werd in de dertiende
eeuw een aanvang gemaakt het recht van Justinianus toepasselijk te maken voor het
praktische rechtsleven.50 Het waren uiteindelijk de Italiaanse commentatoren van
de veertiende eeuw die, op grond van het fundament dat de glossatoren hadden gelegd
en met inachtneming van de vrijere tekstinterpretatie die de ultramontani hadden

47  Vgl. I. 4.4.10. Zie P61ay, Iniuria types, 193-199, i.h.b. 197-198. In de praktijk bleef de publieke
vervolging van iniuriae echter dominant: Levy, Vulgarrecht, 326; Kaser, Das romische Privatrecht,
II, 428.

48   Voorde invioed vanvulgair Romeins rechtopde Germaanse volksrechten, zie K. Kroeschell, Deutsche
Rechtsgeschichte j (Reinbek bei Hamburg 1972) 30-33; Levy, Vulgarrecht, 11-13,307; F. Wieacker,
Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Splitantike (Heidelberg 1955) 32-37.

49   Voor een algemene schets van het middeleeuwse Romeinse recht, zie F. Wieacker, Pn'vatrechtsgeschichte
der  Neuzeit Cle dr. GOttingen 1967) 45-96;  Feenstra,  'Romeins recht en Europese rechtswetenschap',
101-118; Van den Bergh, Geleerd  recht,  1 1-18. V an Catnegem,  Geschiedkundige inteiding, 51-60.

O.F. Robinson, T.D. Fergus en W.M. Gordon, An introduction to European legal history (Abingdon
1985) 71-121. Zeer gedetailleerd is H. Coing, red., Handbuch der Quellen und Literatur der neueren
europaischen  Privatrechtsgeschichte.  I.  Band,  Minelatter  (1100-1500),  Die  gelehrte  Rechte  und  die

Gesetzgebung (Munchen 1973) 129-260 (glossatoren, door P. Weimar) en 261-364 (commentatoren,
door N.  Horn, die daarbij tevens aandacht  aan de ultramontani besteedt).

50    Door E. Seckel, 'Die Anfdnge der europhischen Jurisprudenz im  11. und 12. Jahrhundert', ZSS RA
45 [1925] 394, wordt evenwel opgemerkt dat tegen het einde van de twaalfde eeuw ook reeds door

de glossatoren acht werd geslagen op de rechtspraktijk. Zie in dit verband ook Hermesdorf, Schets,

294; Coing, Handbuch,1, 136-137; K.W. Norr, 'Zum institutionellen Rahmen der gelehrten Rechte

im 11. lahrhun(len'  in.  Aspekte europaischer Rechtsgeschichte.  Festgabe Br Helmut Coing zum 70.
Gebumtag (Frankfurt am Main 1982) 237, K. Bezemer, 'Legal remedies for non-Roman law in medieval

doctrine',   TvR  60  (1992)  64-65.
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geYntroduceerd, de sterk praktijkgerichte mos italicus ontwikkelden.51 In de loop
van de veertiende en vooral de vijftiende eeuw zou de Italiaanse wijze van rechtsbeoefe-
ning doordringen in Frankrijk, Duitsland en de Nederlandse gewesten.

52

Het delictenrecht werd door de middeleeuwse romanisten behandeld aan de hand
van de romeinsrechtelijke actiones poenales, waaronder deactio iniuriarum. Hoezeer
de rechtsgeleerde schrijvers ook ernaar streefden het Romeinse delictenrecht bij de
rechtspraktijk te laten aansluiten, toch lag er in hun wetenschappelijke arbeid juist
een zekere miskenning van deze rechtspraktijk besloten.53 Waar zij immers aanknoopten
bij de traditionele private strafacties, nam in hun dagen de publieke vervolging van
strafbare feiten in betekenis toe.54 Gevolg van deze ontwikkeling was, dat de civiele
partij binnen het procesrecht steeds verder werd teruggedrongen naar het terrein van
de schadevergoeding.55 Desondanks opteerden de rechtsgeleerden voor cumulatie
van de actiones poenales met de strafacties die de overheid kon instellen. Slechts voor
de actie uit hoofde van iniuria maakten zij, in verband met haar bijzondere hoedanigheid
van actio  vindiaam  spirans, een uitzondering: de beledigde partij had te kiezen, of
hij de vergelding van het hem aangedane onrecht zelf ter hand nam dan wel deze overliet
aan de vervolgende overheid.56 Iniuria als zelfstandig delict werd door hen nader

51  Vgl. Coing, Handbuch, 1, 262-264. Naarmate de middeleeuwse geleerden meer aandacht kregen voor
de rechtspraktijk, betrokken zij tevens in toenemende mate elementen uit het vigerende recht in hun
verhandelingen: Feenstra, 'Romeins rechten Europese rechtswetenschap', 115-116. Zieook Ranchod,
Foundations, 29, die opmerkt dat reeds de glossatoren sporadisch inheemsrechtelijke elementen in
hun geschriften opnamen. Voorts: K. Bezemer, 'French customs in the commentaries of Jacques de
Revigny', TvR 62 (1994) 81-112.

52   Feenstra, 'Romeins rechten Europese rechtswetenschap', 116. Zieook Coing, Handbuch,1, 264-266.
53     In  deze  zeer   stellig  H.J.  Wieling,  Interesse  und   Privatstrafe  vom  Mittelalter  bis  zum  BOrgerlichen

Gesetzbuch Meulen-Wenen  1910) 241.  'Die  mittetatterlichen Juristen folgen in ihren Abhandlungen
zur Privatstrafe den Texten des Corpus iuris, ohne Berucksichtigung der Praxis .  '  Voor private
strafacties die, anders dan de actio iniuriarum, mede een schadevergoedingscomponent bevatten, kan
in de rechtstheorie evenwel een geleidelijke benadrukking van deze component worden geconstateerd.
V g\.  dienaangaande H.  Lange,  Schadensersatz und  Privatstrafe  in  der  mittelalterlichen  Rechtstheorie
(Munster-Keulen 1955)  133-150; H. Kaufmann, Rezeption und Usus Modernusder actio legis Aquiliae
(Keulen-Graz 1958) 19-22, 124; Scott, Geskiedenis van die oorerflikheid, 41-42, 84-85 en 94-95.

54     D.   Oehler, 'Zur Entstehung des strafrechtlichen Inquisitionsprozesses'  in: H.J. Hirsch  e.a.,   red.,
Gedachtnisschrift fiir Hilde Kaufmann (Berlijn-New York 1986) 847-861. Voor de Nederlanden zie
nader P. van Heijnsbergen, 'Oorsprong en opkomst van het inquisitoire strafproces', Tijdschrift voor
Geschiedenis 39 (1914) 308-338·, K. de V ries, Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht iii de
Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde v66r de vestiging van het Bourgondisch  gezag (Groningen-
Djakarta 1955) 82-150;  R.C. van Caenegem, Geschiedenis  van het strakrocesrecht  in  Vlaanderen
van de Xle tor de X/Ve eeuw (Brussel 1956) 33-66; W.C. van Binsbergen, Inteiding strattecht (5e dr.
Zwolle 1982) 15-19; G.M. deMeyerenE.W.F. vanden EIzen, 'Tortura incognita. Hetpijnlijk verhoor
in de Nederlanden tijdens de middeleeuwen', TvR 54 (1986) 307-321.

55   Door de middeleeuwse mmanisten werd, indien de overheid tot Stmfvervolging overging, aan het private
slachtoffer een op schadevergoeding gerichte actio in factum toegestaan. Vgl. Wieling, Interesse und
Privatstrafe,  141,  Lange,  Schadensersatz  und   Privatstrafe,  131.

56 Lange, Schadensersatzund Privatstrafe, 130-131, i.h.b. 130 nt. 5, Wieling, Interesse und Privatstrafe,

241-242. Voor een uitvoerige bespreking van de middeleeuwse doctrine inzake de cumulatie dan weI
concurrentie van private en publieke acties, zie H. Chalmes, 'The concurrence of criminal and civil
actions in mediaevil law', Studia et documenta historiae et iuris 39 (1973) 385-424. Op p. 424 concludeert

53



toegespitst tot contumelia, in de betekenis van bewuste minachting van andermans
persoon.57 Overeenkomstig de wijzen waarop deze minachting kon worden geuit,

onderscheidden zij drie vormen van iniuria: naast de in D. 47.10.1.1 genoemde feitelijke
en mondelinge krenking merkten zij het beledigende geschrift als zelfstandige
verschijningsvorm van injurieus gedrag aan. Hun verhandelingen waren echter
voornamelijk afgestemd op de iniuda verbah's, de mondeling toegebrachte belediging. 58

Voorde feitelijke kwetsing vaneen vrij persoon achttenzij vooral de inhet Justiniaanse
recht ontwikkelde actio legis Aquitiae utilis toepasselijk.59 Bovendien waren feitelijke
kwetsingen in de Italiaanse rechtspraktijk van de late middeleeuwen reeds voorwerp
van uitgebreide wettelijke regeling.  De behandeling van de schriftelijke injurie spitsten
zij toe op het publiekelijk verspreide smaadschrift (fameus libel), een delict van openbare

orde waarvoor zij, in navolging van C. 9.36.2, kapitale straffen op hun plaats oordeel-
den.61

Het subjectieve element van de bewuste minachting, die in de gewraakte uitlating
besloten moest liggen, werd in het middeleeuwse Romeinse recht uitgewerkt tot het
leerstuk van deanimus iniuriandi: de wil om te krenken, het oogmerk omte beledigen.
Voor aansprakelijkheid wegens iniuria was niet slechts vereist dat de dader zijn
grievende opmerkingen opzettelijk had gemaakt, maar tevens dat hij daarbij de bedoeling
had de ander in zijn eer te treffen.62 In de regel werd deze boosaardige bedoeling
bij de injuriant vermoed aanwezig te zijn geweest. Als deze woorden had gesproken
die naar hun aard beledigend werden geacht, werd hij verondersteld de ander ook
te hebben willen beledigen.63 Het was daarmee aan hem om deze veronderstelling
door het aanvoeren van disculperende omstandigheden te weerleggen. In bepaalde
situaties werd animus iniuriandi evenwel niet vermoed aanwezig te zijn. Dit waren
vooral gevallen waarin aan de uitlatingen of gedragingen van de dader, uit hoofde

de schrijver  dat'in  strict parlance,  one  should  speak  not of a  concurrence  of actions  in mediaevil law
but of a cumulation of action'.

57 Ranchod, Foundations, 32.

58  Vgl. G. Dahm, Das Strafrecht Italiens im ausgehen(len Mittetalter (Berlijn-Leipzig 1931) 372-373;
Ranchod, Foundations, 32-33; Pauw, Persoonlikheidskrenking, 35-36. Voor het middeleeuwse recht

zal ik mij dienovereenkomstig grotendeels tot de iniuria verbalis beperken.

59    J.Th. de Smidt,   m.m.v. R. Feenstra e.a., Compendium  van de geschiedenis  van het Nederlands
privaatrecht Oe dr. Deventer 1977) 130-131. Vgl. Ankum in RM 77:emis, 125. Voor de actio legis
Aquiliae utilis inde middeleeuwse rechtstheorie zie nader R. Feenstra, 'Die Glossatoren und die Actio
legis Aquiliae utilis bei TOrung eines freien Menschen' in: E.J.H. Schrage, red., Das rOmische Recht

imMittetalter(Darmstad 1987)205-232. Zievandezelfde schrijvervoorts 'Thtoriessurlaresponsabilitt
civile en cas d'homicide et en cas de 16sion corporelle avant Grotius' in: Fata  iuris romani, 323-337,
i.h.b. 324 en 328-329.

60  Vgl. Dahm, Das Strafrecht Italie,Is, 372. Zie ook schrijvers uiteenzetting op p. 350-369 en 400402.
62     Dahm,  Das  Strafrecht  Italiens,  390,  Ranchod,  Foundations,  33.
62 Ranchod, Foundations, 34-39, i.h.b. 37; Zimmermann, Law Ofobh'gations, 1067. Anders: Dahm,

Das Strq#echt #aliens, 387-388, die am'mus iniwiandi gelijkstelt met bloot opzet; Pauw, Persoonlikheids-

krenking, 3748, die deze animus mede bepaalde gevallen van onachtzaamheid laat omvatten.
63 Ook feitelijke handelingen die op het eerste gezicht krenkend leken te zijn, werden geacht bedoeld

te zijn om de ander daadwerkelijk te grieven: Zimmermann, Law of obligations, 1067. Voor de
middeleeuwse leer aangaande juridische presumpties, zie nader H. Kiefner, 'Semel malus semper
praesumitur esse malus', ZSS RA 78 (1961) 93-139.
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van diens functie, een geoorloofde bedoeling ten grondslag lag. Zo werden de
overheidsambtenaar die het algemeen belang behartigde, de leraar die zijn pupil ter
correctie tuchtigde en de waarzegger die beroepshalve een voorspelling deed, niet
geacht zulks animo iniuriandi te doen. In dergelijke gevallen, waarin naar hedendaags
Nederlands recht veeleer van rechtvaardigingsgronden zou worden gesproken, lag
de bewijslast bij de geinjurieerde partij.  Deze kon trachten aan te tonen, dat de ander
de grenzen van zijn bevoegdheden had overtreden en hem nodeloos had gekwetst. 64
De boosaardige bedoeling van de dader werd ook niet verondersteld, als het slachtoffer
en hij wegens huwelijks- of familiebanden als personae coniunctae golden. 65

In al die gevallen waarin de presumptie van animus iniuriandi wel gold, kon de
in rechte gedaagde injuriant een beroep doen op omstandigheden die deze presumptie
weerlegden.66 Slaagde hij in dit beroep op een - met een modern woord - schulduitslui-
tingsgrond, dan werd hem de gewraakte uitlating, hoezeer ook grievend voorde ander,
niet toegerekend. Omop deze wijze aan aansprakelijkheid wegens iniuria teontkomen,
kon de dader bijvoorbeeld aanvoeren dat hij zijn woorden bij wijze van grap of uit
onwetendheid had gesproken, of dat hij door grievende opmerkingen van de zijde
van zijn wederpartij was geprovoceerd. Bij de middeleeuwse romanisten was er een
zekere terughoudendheid om woede als 'schulduitsluitingsgrond' te aanvaarden. Door
de voornaamste glossatoren Azo (overleden ca. 1230) en Accursius (overleden ca.
1263) werd evenwel erkend dat onder omstandigheden de verhitte dader behoorde
te worden gedisculpeerd, tenzij deze, eenmaal weer afgekoeld, in zijn uitlatingen
volhardde. Deze leer werd echter bestreden door Pierre de Belleperche (overleden
1308) van de school van Or16ans. Zijns inziens kon de berouwvolle dader slechts worden
verontschuldigd, indien het terugnemen van de in woede gesproken woorden het
geschonden eergevoel van het slachtoffer vermocht te herstellen.67 Doorhet merendeel
der commentatoren werd deze theorie onderschreven. Ook wat betreft de waarheid
van een grievende uitlating, die naar Romeins recht een volkomen 'schulduitslui-
tingsgrond' inhield68, stelde men zich zeer terughoudend op. Hoewel er autoriteiten
waren die, in navolging van D. 47.10.18 pr.69, de waarheid van een uitlating als
een volkomen schulduitsluitingsgrond beschouwden, achtte het merendeel van hen
de exceptio ventatis slechts beperkt toelaatbaar. Azo en Accursius sloten aansprakelijk-

64 Ranchod, Foundations, 39-40. Zie ook Ankums bespreking in RM 77:emis, 524; Zimmermann, Law
of obligations.  1067-1068.

65 Zie dienaangaande Pauw, Persoonlikheidskrenking, 52.
66 Vooreengedetailleerdebespreking vandediverse verwerendiedegedaagdekon voeren, vgl. Ranchod,

Foundations, 41-53. ZieookPauw, Persoonlikheidskrenking, 52-58; Zimmermann,Law ofobligations,
1068-1071. Onderstaande uiteenzetting berust grotendeels op de hier vermelde passages.

67 Door Ranchod, Foundations, 46, wordt de theorie van Belleperche in verband gebracht met een 'Genna;ins
eerbegrip'. Deze opvatting wordt bestreden door Gordon in TvR, 334, en door Ankum in RM Remis,
526.

68 Vgl. Bliss, Belediging, 28-30; E.J. de Roo, 'Smaad en openbaar belang', RM Themis (1975) 8-9.
69    Paul. D. 47.10.18 pr.: 'Eumquinocentem infamavitnon esse bonumaequum ob eam rem condemnan:

peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire' .
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heid enkel uit indien de ware bewering tot doel had een strafbaar feit te openbaren. 70

Door de ultramontani Jacques de Ravigny (overleden 1296) en Pierre de Belleperche
werd daarentegen een ruimere opvatting gehuldigd: als de spreker met zijn mededeling
beoogde het algemeen belang te dienen, kon hem niet worden verweten dat de
geopenbaarde waarheid voor de geadresseerde een belediging inhield.71 Deze theorie
vanhet publieke belang werd laterovergenomen door gezaghebbende commentatoren,
waaronder Bartolus (1314-1357) en Baldus (1327-1400).

Indien de gedaagde partij het ontbreken van animus iniuriandi niet aannemelijk
kon maken, werd hij veroordeeldtot het betalen vaneengeldboete aan zijn wederpartij.
Zoals in het Romeinse recht werd deze boete door de rechter in redelijkheid vastgesteld,

waarbij de schatting door de eiser van het door hem ondervonden leed tot uitgangspunt
diende. Door de middeleeuwse romanisten werd evenwel de regel geYntroduceerd,
dat deze schatting onder ede moest plaatsvinden.72 De vorm waarin de eed moest

worden afgelegd, werd door hen gekoppeld aan een vaste formule. In de regel was
dit dedamnum-formule, waarbij het slachtoffermoest zweren dat hij lievereen bepaald

geldbedrag had willen verliezen dan de betreffende vernedering had willen ondergaan.
In plaats van deze formule werd ook wel de oudere lucrum-formule gehanteerd. De
gelaedeerde moest daarbij zweren dat hij de vernedering niet voor een zekere geldsom
zou hebben willen ondergaan.

73

1.3 De  middeleeuwse  canonieke  rechtswetenschap
Gelijktijdig met het ontstaan van een aan het Romeinse recht gewijde wetenschap in
Italie nam de studie van de tweede component van het geleerde recht, het canonieke

recht, een aanvang.74 De wetenschappelijke bestudering van het canonieke recht was

van aanvang af sterk gericht op de praktijk van het forum erternum (de kerkelijke

70    In geval vaneen mondelinge belediginglietendeze glossatorende exceptio veritatis dus nietonbeperkt
toe, zoals Dahm, Das Stra»cht Italiens, 382, Pauw, Persoonlikheidskrenking, 54-55, en De Roo,

'Smaad  en  openbaar  belang',  8,  doen  voorkomen.  Zie  daarentegen Ranchod, Foundations,  49.
71   Volgens De Roo, 'Smaad en openbaar belang',10-11, heeft deze opvatting vande exceptio veritatis

zich onder invloed van het canonieke recht ontwikkeld.
72  Waarschijnlijk is deze eed (iuramentum in litem) door de glossatoren, op basis van enkele teksten uit

het Corpus  iuris  inzake actiones  arbitrariae, aan de actio iniuriarum verbonden. Zie dienaangaande
Lange, SchadensersatzundPrivatstrafe. 93-96; Wieling, InteresseundPrivalstrafe, 162-168. Ranchod,

Foundations, 57-58, bevestigtdeze opvatting, hoewel hij elders (p. 29 nt. 24) opmerktdatde eed vanuit
het inheemse gewoonterecht is geintroduceerd.

73  De damnum-formule is opgesteld door R6vigny, die daartoe een constructie van Azo verder heeft

uitgewerkt. De versie van Rdvignywerd nagevolgd doorde commentatoren. Deoudere lucrum-formule
is van de hand van Pillius (ovl. na 1207) en werd b.v. ook gehanteerd door Offredus (ovl. na 1243).
Voor verdere details zie Ranchod, Foundations, 58-61.

74 Een korte schets van de eerste aanzetten tot een canonieke rechtswetenschap, reeds vanaf de tweede

helft van de zesde eeuw, geeft C. van de Wiel, Geschiedenis van het kerkelijk recht (Leuven  1986).
In deze vroege periode werd het ius canonicum niet slechts door het Justiniaanse recht maar ook door
het oudere Theodosiaanse recht belnvloed. Vgl.  A.  van Hove,  Gebruik en receptie van het Romeinsch
recht door het kerkelijk recht in de Westersche kerk tot aan het Decretum Gratiani (1140) (Antwerpen-
Utrecht 1943) i.h.b. 9 en 16.
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rechtspraak) en het forum internum (de biecht- en boetepraktijk).75 Aangezien de
canonisten mede de teksten van het Co/pus iuris civilis in hun verhandelingen betrokken,
kan in algemene zin worden opgemerkt, dat decanonieke rechtswetenschap sterk onder
invloed van het Romeinse recht heeft gestaan.76 Op het terrein van het delictenrecht
kwam zij echter tot belangrijke afwijkingen van het regime van de romeinsrechtelijke
actiones poenales. Inhet recht van de kerk werden namelijk alle delicten als crimina
publica beschouwd. Dit hield in dat slechts de overheid, waaronder begrepen de
geestelijke overheid, bevoegd werd geacht een strafvervolging te entameren.77 Omdat
elk misdrijf tevens als een zonde werd aangemerkt, kon de geestelijke overheid, met
name als de wereldlijkeoverheid niet tot vervolging overging, de dader ratione peccati
doen terechtstaan. Degene die van een crimen het slachtoffer was geworden, kon slechts
een actie ter compensatie van de door hem geleden schade instellen. 78 Een boete
die het bedrag van deze schade te boven ging, kon met een civiele actie niet worden
gevorderd.79

De private schadeloosstelling heeft in het canonieke recht nader gestalte gekregen
onder invloed van de - mede door moraaltheologische schrijvers ontwikkelde - leer
van de restimtio. In dit verband dienen vooral de namen van Albertus Magnus  (1193-
1280) en Thomas van Aquino (1225-1274) te worden genoemd.811 Uitgangspunt van
de leer van de restitutie was dat, wilde de begane zonde worden vergeven, de zondaar
eerst en vooral de door hem ontvreemde zaak aan de benadeelde partij diende terug
te geven. Indien het echter niet mogelijk was de ontvreemde zaak zelf te restitueren,
moest de benadeelde een soortgelijke zaak worden verschaft. Was ook dit niet mogelijk,
dan behoorde diens verlies op een andere wijze te worden gecompenseerd, bijvoorbeeld

75     Vgl.  K.W.  NOrr, 'Die kanonistische Literatur' in: Coing, Handbuch,  I,  367; Chr. Bergfeld,  'Katholische
Moraltheologie und Naturrechtslehre' in: Coing, Handbuch, II/1,   1001.

76  Door P. L. Neve, 'Ius commune oftewel "gemeen recht": tradutorre traditore?' in: O.E. Tellegen-
Couperus, P.L. Nbve en J.W. Taegen, Tertium  datur.  Drie opstellen aangeboden aan  prof.mr.  J.A.
Ankum (Tilburg 1995) 18-19, is de opkomst van de canonistiek omschreven als 'het product van een
huwelijk tussen theologie en Romeins  recht'.  Vgl.  voorts  Van den Bergh, Gekerd  recht, 19. Coing,
Handbuch, I, 366; II/1, 1001. Voor hetforum internum zie nader W. Trusen, 'Forum internum und
gelehrtes Recht im SpUtmittelalter. Summae confessorum und Traktate als Wegbereiter der Rezeption',
ZSS KA 57 (1971) 83-126.

77 Voorde ontwikkeling vande ambtshalve vervolging vandelicten inhetcanonieke recht, zie W. Trusen,
'Der InquisitionsprozeB. Seine historischen Grundlagen und frahen Formen', ZSS KA 74 (1988) 168-230;
E.C. Coppens, 'De inquisitoire procedure in het canonieke recht' in: Misdaad, zoen en straf, 37-47.

18    V gl. Lange, Schadensersatz und  Privatstrafe,  132'. Wieling,  Interesse und  Privatstrafe, 242,159.·  R.
Peenstra, Vergelding en vergoeding. Enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad
(Deventer 1982) 12.

79   De bepalingen uit het Corpus iuris canonici die een vordering voor een hoger bedrag dan de werkelijk
geleden schade toestonden, werden gezien als uitzonderingsgevallen die nog nietdoor de aequitas canonica
waren achterhaald: Feenstra, Vergelding envergoeding, 12. Zie ook J.J. Hallebeek en E.J.H. Schrage,
Ongerechtvaardigde verrijking.  Grepen uit de geschiedenis van de algemene verrijkingsactie van het
NBW (Amsterdam 1989) 45.

80   Voor de leer van de restitutie bij Albertus Magnus en Thomas van Aquino, zie C. von Wallenrodt,
'Die Injurienklage auf Abbitte, Widerruf und Ehrenerklirung in ihrer Entstehung, Fortbildung und
ihrem Verfall', Zeitschn#» Rechtsgeschichte 3 (1864) 256-262; H. Helfritz, Der geschichliche Bestand
und die  legislative Verwertbarkeit von WiderruL Abbitte und Ehrenerktarung (Greifswald 1905) 66-71.
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door het vergoeden van de waarde van hetgeen was weggenomen. Door Albertus

Magnus is deze leerook van toepassing verklaard opde ontvreemding van onstoffelijke
zaken, zoals de reputatie die iemand in bij zijn medemensen geniet. Degene die een
ander van diens goede naam heeft beroofd, dient hem deze weer terug te geven. Over
de inhoud van zo'n restitutio famae lai,1 deze schrijver zich echter niet duidelijk uit.
Hij merkt slechts op dat het herstellen van de reputatie van het slachtoffer moet

plaatsvinden in aanwezigheid vandezelfde personen, die eerder van dedetractiofam(le
getuige zijn geweest.81 Thomas van Aquino daarentegen heeft aan de gedachte van
de restitutie van ideele belangen een gedetailleerde uitwerking gegeven. Hij stelt voorop
dat het restitutiebegrip niet enkel betrekking heeft op het verlies van materiele goederen:

'ita etiant nomen restitutionis derivatur ad haec,  quae  licet  realiter non  maneant,
tamen manent ineffectu vet corporati, putacum expercussione laediturcorpus,
vel qui est in opinione hominum, sicut cum aliquis verbo approbrioso remanet
infaniatus, vet etiam minoratus in suo honore' . 82

Ook als iemand een fysieke kwetsing of een verkorting van zijn fama of honor heeft

ondervonden, kan hetgeen is verloren of vern:,inderd voor restitutie in aanmerking
komen.  Wat Thomas onder fama en honor verstaat, blijkt uit de beschouwingen die

hij aan de delicten detractio en contumelia wijdt.83 Als men tegenover derden
belastende of laatdunkende opmerkingen maakt over iemand die niet aanwezig is,
is er sprake vandetractio, heimelijkebelastering. Doordezevormvanbeledigenwordt
de fama, de goede naam die de betrokken persoon bij zijn medemensen heeft,
aangetast.84   Tegenover de detractio plaatst de schrijver de contumelia als de
rechtstreekse belediging die iemand in aanwezigheid van derden ondergaat.85 Een

dergelijke openlijke beschimping doet afbreuk aan de honor van het slachtoffer: het
eigen eergevoel dat op de excellentia van de persoon berust.86 Welbeschouwd omvat
het eigen eergevoel mede de reputatie die men binnen de samenleving geniet. Thomas
leert immers dat het slachtoffer de contumelia in aanwezigheid van derden moet hebben

ondergaan. Het gevoel van eigenwaarde van de beledigde is hiermee onlosmakelijk

81    Helfritz, Der geschichtliche Bestand,  68.  Zie ook Wallenrodt, 'Die Injurienklage',  261.
82   Thomas van Aquino, Summa theologica. Uitgegeven door J.C. Driouxe.a. (4 din. 10e dr. Parijs 1877)

II.2 qu. 62 art. 1, ad secundum.
83 Naast detractio en conmmelia worden in de Summa theologica, II.2, ook andere vormen van verbale

krenking van iemands persoon onderkend: sursurratio (het zaaien van tweedracht; qu. 74), derisio
(het beschamen van de ander; qu. 75) en matedictio (het kwaadspreken over de ander; qu. 76). Nu
Thomas dienaangaande geen nadere uiteenzettingen over een gehoudenheid tot restitutie geeft, wil ik
deze persoonskrenkingen verder buiten beschouwing laten.

84 Summa theologica, II.2 qu. 73 art. 1, responsio. Vgl.  Dahm, Das Strafrecht Italicns, 380, die iemands

Alma omschrijft als diens sociale eer.
85 Sum/na theologica,  II.2  qu.  72  art.   1,  conclusio;  qu.  73  art. 1, responsio.
86     Summa theologica,Il.2 qu. 12 art.  1, responsio: 'cum enim honor atiquam excellentiam consequatur'

Vgl. Dahm, Das Strafrecht  Italiens,380, die  iemands honor omschrijft als diens zedeluke eer, diens
gevoel van eigenwaarde. Opde subjectieve betekenisvanhetonderhavigeeerbegrip wordtookgewezen
door b.v. Blok, 'Eer en de fysieke persoon', 213.
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verbonden met het aanzien dat hem door de toehoorders wordt toegekend. Zijn

persoonlijke honor wordt mede bepaald door zijn feitelijke fama,w Zowel de

geschonden eer als de aangetaste reputatie komen - blijkens het voormelde citaat -

in beginsel voor restitutie in aanmerking. Wel is daartoe vereist, dat de dader het
slachtoffer opzettelijk, met de bedoeling om hem te beledigen, de grievende woorden
heeft toegevoegd. Het oogmerk om te beledigen wordt door Thomas zeer duidelijk
onder woorden gebracht waar hij de schending van eer of reputatie als een doodzonde
aanmerkt:'ille qui honorifamaeque alterius. cum intentione eumdenigrandi, derogat
et  detrahit,  peccat  mortaliter' 88

De gehoudenheid van de dader tot teruggave van hetgeen hij beoogde weg te nemen,
wordt door Thomas toegespitst op derestitutiofamae.Met betrekking tot de schending
van de honor merkt hij op, dat het slachtoffer er goed aan doet om de dader te

vergeven.8' Hoewel hij dit ook degene aanraadt die het slachtoffer van een detractio
is gewordengo, buigt hij zich eveneens over de vraag, hoe deze persoon genoegdoening
kan worden geboden. Ter compensatie van de door hem geleden schade moet aan
de beledigde datgene wat hem is ontnomen, namelijk zijn reputatie, worden
teruggegeven. De vorm waarin deze restimtiofamae dient plaats te vinden, is afhankelijk

van de omstandigheid of de reputatie van het slachtoffer door ware dan wel door onware

opmerkingen is geschaad. In het laatste geval behoort de detractor zijn woorden als
zijnde in strijd met de waarheid te herroepen. Berusten zijn woorden daarentegen
op waarheid, dan dient hij te verklaren dat hij onbehoorlijk heeft gesproken. Tot deze
laatste vorm van restitutie is hij echter niet gehouden, als hij slechts heeft beoogd
het algemeen belang te dienen, bijvoorbeeld door het aangeven van een door de ander

gepleegd strafbaar feit:' Indien restitutiofamae in het geheel niet mogelijk is, behoort

het slachtoffer op andere wijze in zijn verlies te worden gecompenseerd: vet in pecunia

87   In dit licht dient m.i. ook het bepaalde in Summa theologica, II.2 qu. 62 art. 2, ad tertium, te worden
bezient  'quod  actio contumetiam  inferentis  non potest jien  ut  non flient:  potest  tamen jien  w  ejus  leaus,

scilicet diminutio dignitatis personae in opinione hominum, reparetur per exhibitionem reverentiae' .
In de aan deze overweging ten grondslag liggende opmerking in qu. 62 art. 2 nr. 3, spreekt Thomas

van iemands 'honor suae personae'. Anders: Helfritz, Der geschichtliche Bestand, 71, die de onderhavige

passage in de sleutel van defama plaatst. Bij zijn behandeling van de detractio in qu. 73 maakt Thomas
evenwel geen melding van het feitelijk aantasten van iemands reputatie. Daarentegen behandelt hu
in qu. 72 voor de contumelia ook de feitelijke krenking van de honor. Op de contumelia realis zal
in het onderstaande nog worden teruggekomen.

88 Summa theologica, II.2 qu. 73 art. 2, conclusio. In qu. 72 art. 2, conclusio, wordt gesproken van
een'animus nocendi' . Voorde uitzonderingen die Thomas op het oogmerk-vereiste maakt, zie Dahm,
Das   Strafrecht  Italiens,  388-389.

89     Summa  theologica, Ul  qu.  11  art.  3,  conclusio:  ' Illatas  contumelias  nonnunquam  repellere  homo  potest,
propter bonum illius qui contumeliam infert, ad reprimendam illius audaciam, et ad suam tuendam
dignitatem, et auctoritatem: quanquam animo paratus quisque esse debet omnes sustinere injurias.
si propnae et aliorum salwi erpedire conspexen7'. De moraaltheologen  van de Spaanse natuurrechtelijke
school (16e-17e eeuw), die het gedachtengoed van Thomas verder hebben uitgedragen, staan een restitutio
hortoris toe. Vg\. Pauw, Persoonlikheidskrenking, 64 nt. 11.

90     Sum,na  theologica,  II.2  qu.  73  art.  4, ad primum,
w     Summatheologica,  II.2 qu.  62 art.  2, ad secundum.  In qu.  68  art, 4, conclusio, stelt de schrijver dat

degene die een valse aanklacht heeft ingediend, kan worden aangesproken ad poenam talionis.
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vel inaliquo honore, considerata conditione utriusquepersonae, secundum arbitrium
boni  viri. 92

Thomas van Aquino erkent intussen dat iemands honor niet alleen door woorden

maar ook door daden kan worden geschonden.93 De zwaarste vormen van feitelijke
eerkrenkingen, waartoe de schrijver bijvoorbeeld doodslag, verminking, vrijheidsbero-
ving, diefstal en roof rekent, merkt hij aan als zelfstandige delicten.94 Hieruit mag
men afteiden dat Thomas onder contumetia - behalve beledigende uitlatingen - slechts
kleine fysieke aanrandingen en andere geringe krenkingen van feitelijke aard begrijpt.
Ook de schade die de dader door deze contumeliae  reales aan de eer van het slachtoffer
toebrengt, komt voor restitutie in aanmerking:

'quod actio  contumeliam inferentis  non potest fieri  ut non fuerit:  potest  tamen
jieri ut ejus effectus, scilicet diminuatio dignitatis personae in opinione hominium,
reperatur per exhibitionem reverentiae' . 95

De eenmaal verrichte handeling kan de dader weliswaar niet terugnemen - zoals hij
gesproken woorden kan terugnemen - maar de daardoor veroorzaakte vernedering
kan hij weI ongedaan maken. Door het betuigen van eerbied C exhibitio  reverentiae')
kan aande gewraakte handelwijze zijn schadelijke effect worden ontnomen en daarmee
aan het slachtoffer genoegdoening worden gegeven.e

De gedachten van Albertus Magnus en vooral Thomas van Aquino hebben de
kerkelijke biecht- enboetepraktijk diepgaand beinvioed.97 In de aan ditforum internum
gewijde summae confessomm (handleidingen voor de biechtvaders) vindt men de
restitutio famae dikwijls opgenomen bij de opera satisfactoria die de zondaar moest
verrichten, wilde hem de begane zonde worden vergeven.98 De teruggave van hetgeen

92 Summa theologica, II.2 qu. 62 art. 2, adprimum (cf. de verwijzing in de overweging ad secundum).
93    Summa theologica,11.1 qu.12 art. 1, ad secundum: 'quodintaantumaliquis aliquemfactis dehonorat,

inquantum illafacta velfaciunt vet significant  illud quod est contra honorem alicujus;  quorum primum
non pertinet ad contumeliam, sed ad alias injustitiae species de quibus supra dictum est (quaest.  LXIV,
LXV et LXVI),  secundum vero pertinet ad contumeliam, inquantum facta habent vim verborum in
significando' .

94   Summa theologica, H.2 qu. 64-66. Zie ook de verwijzing naar deze vragen in qu. 72 art. 1, ad secumium.
95 Summa theologica, II.2 qu. 62 art. 2, ad tertium. Zie ook het opgenierkte in noot 87.
96     Door  Helfritz,  Der  geschichtliche  Bestand,  71,   wordt  de exhibitio reverentiae vergeleken met de

germaansrechtelijke verklaring vaneerendeugd. In paragraaf 5.2 zal nog opdeze laatstefiguur worden
teruggekomen.

97 Pauw, Persoonlikheidskrenking, 60-61, Dahm, Das Strafrecht  Italiens. 380. Thomas' invloed komt
reeds zeer sterk naar voren in de summa confessorum van Johannis von Freiburg (Joannes Runsic
Friburgensis, ovl. 1314),die voorde verdere ontwikkeling van hetforum internum van grote betekenis
is geweest. Zie dienaangaande J. Dietterle, 'Die Summae confessorum', Zeitschrij' fiir Kirchengeschichte
25 (1904) 255-268: P. Michaud-Quantin, Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen
age (XII-XVI siactes) (Leuven etc. 1962) 43-53; Trusen, 'Forum intemum', 97.

98   Het verrichten van boetewerken diende gepaard te gaan met het bekennen van schuld (confessio oris)
en het tonen van berouw (contritio cordis): de drie bestanddelen van hetsacrament van de boete. Voor
voorbeelden van summae confessorum waarin de restitutie deel uitmaakt van de opera satisfactoria,
vgl. Helfritz, Der geschichtliche Bestand,79. Zie ookE. Schrage en B. Nicholas, 'Unjust enrichment
and the law of restitution' in: E.J.H. Schrage, red., Unjust enrichment. The comparative legal history
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was weggenomen werd dan beschouwd als een middel tot het bewerkenvansatisfactio.
Als de restitutie niet uitdrukkelijk bij de boetewerken was opgenomen, gold zij als
een door de zondaar noodzakelijk te vervullen voorwaarde om tot het verrichten van
zulke werken te kunnen worden toegelaten.w Vanuit het forum internum heeft de

restitutie reeds spoedig zijn weg gevonden naar de praktijk van het forum externum
en  vervolgens  naar die  van de wereldlijke rechtbanken:w  Bij deze receptie heeft
de Summa aurea decretalium van de vermaarde canonist Hostiensis (Henricus de
Segusia, overleden 1271) een belangrijke rol gespeeld.'0'  In dit commentaar, waarop
latere generaties juristen veelvuldig een beroep zouden doen, wordt voor elk delict
zeer gedetailleerd de gehoudenheid tot restitutie behandeld. Als restitutio fain(le stelt

Hostiensis voor, dat de dader publiekelijk zijn fout moet bekennen en moet verklaren
dat zijn woorden onjuist of althans onbehoorlijk zijn geweest.'02  In het kielzog van

deze vorm van genoegdoening noemt hij - zij het zeer kort - een tweede middel tot
het bewerken van satisfactio: de openlijke bekentenis van de dader dat hij een fout
heeft begaan, gecombineerd met een bede aan het slachtoffer om te worden
vergeven.'03   Ook   deze   vorm   van ideeel eerherstel wortelt   in de moraaltheologie,
meer in het bijzonder in de Christelijke gedachte van de vergeving van de naasten.

Zoals God de mens vergeeft, zo behoort de mens zijn medemens te vergeven, als
deze althans berouw toont over hetgeen hij heeft gedaan:04 Hoewel van oorsprong
twee te onderscheiden figuren, zou de bede om vergiffenis door latere schrijvers steeds

meer in combinatie met de herroeping van de belediging worden behandeld.'05

of the  law  of restitution (Berlun 1995) 12: Coing, Handbuch, II/1,1000; Wallenro(It,  'Die  Injurienklage',
257 nt. 6.

99   In de summae confessorum is de relatie tussen enerzijds de restituno en anderzijds de san'sfactio (als
bestanddeel van het sacrament van de boete) niet steeds even duidelijk weergegeven. Vgl. Helfritz,
Der geschichtliche Bestand, 78-80. Door Hallebeek en Schrage, Ongerechivaardigde verrijking, 39,
wordt erop gewezen dat de restitutie eerst als onderdeel van de boetedoening, later als voorwaarde

tot het kunnen doen van boete werd beschouwd. Wallenrodt, 'Die Injurienklage', 256-257, stelt dat

de restitutio van de satisfactio dient te worden onderscheiden, maar merkt de restitutie aan als een
middel tot het bewerken van satisfactie in ruime zin. Door Ranchod, Foundations, 65, worden heide

begrippen volledig vereenzelvigd.
Ion Wallenrodt, 'Die Injurienklage', 268-269. Zie ook P. Hazendonk, De bescherming van eer of goede

naam ('s-Gravenhage 1946) 43.
toi Wallenrodt, 'Die Injurienklage',262-263; Ranchod, Foundations, 65·, Robinson, Fergus en Gordon,

European legal history, 134. Door Helfritz, Der geschichtliche Bestand, 83-84, wordt de betekenis
van Hostiensis' commentaar voor de rechtsontwikkeling van de revocatie evenwel betwijfeld.

102 Vgl. Helfritz, Der geschichtliche Besmnd, 83 i.h.b. nt. 59.
103 Vgl. Wallenrodt, 'Die Injurienklage', 266 i.h.b. nt. 28.
1()4  Voor de satisfactio in de vorm van een schuldbekentenis gecombineerd met een bede om vergiffenis.

zie nader Wallenrodt, 'Die Injurienklage', 264-267; Helfritz, Der geschichtliche Bestand, 109-11():

Zimmermann, Lnw qfobligations, 1072-1073.

105  Wallenrodt,  'Die Injurienklage',266-267; Helfritz, Der geschichtliche Bestand, 109-110. Zie nader

paragraaf 5.2.
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2. INIURIA IN DE JURIDISCHE COMMENTAREN VAN DE NIEUWE TIJD

1.1 De praktijkcommentaren
In de loop van de veertiende en vooral de vijftiende eeuw drong de mos italicus, waarin
de rechtswetenschap van de middeleeuwen uiteindelijk was uitgemond, door in de
Nederlanden. Met de overname van de wetenschappelijke methode van de106

middeleeuwse romanisten werden ook hun inhoudelijk-juridische ideeen bij de
Nederlandse juristen geYntroduceerd. Reeds de praktijkcommentaren die aan het einde
van de vijftiende en in de eerste helft van de zestiende eeuw in de Zuidelijke
Nederlanden verschenen, getuigen hiervan. Zo is het Boec van der loopenderpmaijken
der Raidtcameren van Brabant, waarin Willem van der Tanerijen het vigerende recht
van het nog ongedeelde hertogdom beschrijft, sterk doortrokken van middeleeuws
Romeins recht. 107 Deze rechtsgeleerde invloed komt ook  in het 57e hoofdstuk van
Boek I, gewijd aan de 'actie van injurien', tot uitdrukking. Hierin leest men:

' . . . die IIe maniere van actien spruytende uuyt maleficien ende delicten privaet
is geheeten in latijne actio iniuriarum, dat [es] te seggen actie van injurien ende
onrechte. Ende ghij sult weten dat men een persoen onrecht mach doen in III
manieren, te weten,  bij  der daet  oft bij woorden oft bij gescriften'. 108

In deze passage vindt men de door de middeleeuwse legisten gemaakte driedeling
iniuria realis, verbalis en litteris terug. De term 'injurie' hanteert Van der Tanerijen
hier  in de algemene betekenis van 'onrecht',  die  ook  uit de aanhef van  D.  47.10.1
pr. en I. 4.4 pr. naar voren komt. Hij bepaalt het delict iniuria echter nader tot het
speciale geval van de minachting van andermans persoon (contumelia):

'ende generalijc te spreken, soe dicke ende menichwerf als iement iet doet tegen
den anderen ende tot zijnder verschaemenissen, hetzij met daden, woorden oft
brieven, in meyninge van injuri8[re]n, die isgehouden van injurien, want injurie
is allet gheene met onrechte gedaen  wort'. 109

De contumelie die het slachtoffer van elk van de genoemde vormen van injurieus gedrag
ondervindt, is door de schrijver omschreven als 'verschaemenisse'. Deze minachting
moet door de dader opzettelijk, 'met meyninge van injurieren', zijn toegebracht. Elders

106 De 'Italiaanse methode' schoot m.n. wortel in Leuven, waar in 1425 een universiteit was opgericht:
Feenstra, 'La Glose d'Accurse', 57-58; Van Heijnsbergen, 'De receptie', 316-317; J. Gilissen, 'Romeins
recht en inheems gewoonterecht in de Zuidelijke Nederlanden (XIIIe-XVIe eeuw)', Tydskrif vir
hedendaagse Romeins-Hollandie reg  18 (1955) 125-126. Zie ook D.  van den Auweele en M. Oosterbosch,
'Consilia iuridica Lovaniensia. A propos de trois d'avis juridiques du XVe siacle' in: F. Stevens en
D. van den Auweele, red., Houd voet bij stuk, Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata (Leuven
1990) 105-148, i.h.b. 131-133.

107  Vgl.  Eg. I. Strubbe, 'De vijftiendeeuwse Brabantse rechtsgeleerde Willem  van der Tanerijen',   TvR
11 (1932)279-283; Hermesdorf, Schets, 316-317: Van Caenegem, Geschiedkundige inleiding, 48-49.

108 Van der Tanerijen, Boec  van  der  toopender  practijken, 1.51 (editie Strubbe, deel I, p. 198).
109   Boec  van  der  loopender  practijken, 1.51 (deel I, p. 202; zie ook p. 198).
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zal uitgebreid op dit door Van der Tanerijen - in navolging van de middeleeuwse

legistiek - benadrukte subjectieve element worden teruggekomen. Op deze plaats wil
ik vooral aandacht besteden aan de verschillende facetten van de persoonlijkheid, waarop
door een injurie inbreuk kan worden gemaakt. In de omschrijvingen die Van der
Tanerijen van de respectieve vormen van iniuria geeft, klinkt het in D. 47,10.1.2
neergelegde onderscheid tussen krenkingen van de fysieke en van de psychische
integriteit door. De feitelijk toegebrachte injurie is door de schrijver nader bepaald

tot het geval waarin men iemand 'vercortenisse doet aen zijnen goede oft aen zijnen
persoen'. "0 Van een mondelinge injurie van het slachtoffer is sprake, indien woorden
zijn gesproken 'zijnder eeren  te nae gaende'.111 Eenzelfde schade ondervindt  hij
als er geschriften zijn vervaardigd 'daer hij in der eeren ende zijnder goeder famen
inne vercort wort'.'12 Ongeacht de wijze waarop de dader de injurie echter toebrengt,
handelt hij steeds uit minachting voor het slachtoffer. Van der Tanerijen benadrukt
dit telkenmale, waar hij spreekt van handelingen 'ter cleynheyt van eenen anderen',
'tot zijnder schaempten' of'totten lasten ende contumelien' 113, uitlatingen tot 'iements
contumelien ende lachtere' of'om te beschamen'.114 Welk aspect van zijn persoonlijk-
heid ook wordt geschaad, het slachtoffer wordt steeds mede getroffen in zijn gevoel
van  eigenwaarde, zijn persoonlijk eergevoel.

Ook Filips Wielant onderscheidt in zijn Corte instructie in materie criminele de
iniuriae overeenkomstig de wijzen waarop zij kunnen worden toegebracht in drie catego-
rieen: de krenkingen 'by worden',  die 'by faite'  en  die 'by ghescryften'.115  Aan
deze verschillende uitingen van injurieus gedrag, waaraan door Wielant aparte regelingen
zijn gewijd"6, ligt de volgende algemene definitie ten grondslag:

'al  dat men doet met meeninghe yemende te injurieerne, e s. . . injurie, hetzy
versmadende twelck zy heeten conthumelie of scade of scande of injusticie
doende, evenverre dat de ghejurieerde dat ter herten trect ende fait danof
make'.117

\10  Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 198). Als voorbeelden noemt Van der Tanerijen
de lichaamskwetsingenen de huisvredebreuk, die naar Romeins recht doorde Lex Cornelia de iniuriis
werden bestreken. Blijkens de gevallen die hij in het vervolg van het hoofdstuk worden behandeld

(p. 199), vallen ook andere iniuriae reales onder de gegeven definitie.
\\\  Boec van der loopender practijken, 1.57 (deel I, p. 198).
112  Boec van der loopender practijken, 1.57 (deel I, p. 199). Aan het fameus libel, het in het openbaar

verspreide smaadschrift waarmee men 'iemende verschaemt, onteert oft van live oft goede belast',
heeft de schrijver een aparte bespreking gewijd in hoofdstuk 47 van Boek I. In paragraaf 3.1 zal nader
op de verhouding tussen de libellus famosus en de eenvoudige iniuria litteris worden ingegaan.

113 Boec vander loopender practijken,  I.57 (deel I, p 198-199).
\14 Boec van der loopender practijken, I.57 (deel I, p. 199-200).
115 Wielant, Corie  instructie, 139.1 (editie 1515-1516). In de editie 1510 wordt in hoofdstuk 97 slechts

onderscheiden tussen woordelijke en feitelijke injurien. Tenzij anders venneld, wordt in het or,derstaande

verwezen naar de editie 1515-1516.
\16 Corte instructie, 140 (injuriedoorwoorden),  141 (injurie doorfeiten),  142(injurie doorgeschriften).

Voor laatstgenoemde categorie wordt door de schrijver verwezen naar de bespreking van het fameus

libel in hoofdstuk 129 van zijn handboek.
117 Corte instructie, 139.2.
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Ook in de door Wielant gehanteerde terminologie vindt men elementen uit de
omschrijving van iniuria in D. 47.10.1 pr. respectievelijk I. 4.4 pr. terug. De nadruk
binnen Wielants definitie, zo blijkt uit de uitwerking die hij van de verschillende iniuriae
geeft, ligt op de conmmelia die voorhet slachtoffer inde gewraaktegedraging besloten

ligt. Voor zover  hem een krenking wordt aangedaan  bij   wege van gesproken  of
geschreven woord, ondervindt hij daarvan schade aan zijn eer. Zo noemt Wielant
het geval waarin ten koste van iemand vermeend grappige opmerkingen worden
gemaakt, die 'byten oft snyden, zodat de persoon daerby bescaemt e s. . . of zynder
eeren te naer ghesproken es'.118 Als schriftelijke belediging beschouwt hij al hetgeen
men 'dolueselic scryft... ter diffamacie van yemende', elke publicatie om 'yemende
te  blamerene ende diffameerne'. "'  Voor de feitelijke injurie volstaat  hij  met  een
opsomming van voorbeelden die dikwijls rechtstreeks aan de Digesten zijn ontleend.no
De onderling zo verschillende uitingen van injurieus gedrag kunnen, ongeacht welk
aspect van diens persoonlijkheid zij betreffen, uiteindelijk worden herleid tot een
schending van het eergevoel van het slachtoffer. Contumelia is datgene, wat iemand
als zodanig ervaart. Wielant verwoordt dit aldus, dat een handeling of uitlating slechts
kwetsend is voor zover de geYnjurieerde haar'ter herten trect ende fait danof make'. I2/

Deparagrafendie Wielant aande actieuit injurie heeft gewijd, zijnbijna woordelijk
overgenomen door Joos de Damhouder in diens Practucke ende handbouck in criminele
zaeken, met dien verstande dat door laatstgenoemde als aparte categorie de injurie
'bij gheste of ghelaete' is onderscheiden. Een dergelijke uiting van minachting -122

die in wezen als een iniuria reatis kan worden beschouwd - vindt onder meer plaats
wanneer iemand zijn tong naar een ander uitsteekt, zijn gezicht vertrekt, of deze ander
nawijst. 123  In de praktijkcommentaren van Paulus Christinaeus, Franciscus van der
Zype, Antonius Anselmus en Eduard van Zurck treft men weer de gebruikelijke
driedeling iniuria realis, verbalis en litteris aan. Wel is de iniuria litteris meestal van
beide andere species afgescheiden en volledig vereenzelvigd met het fameus libel,

\18 Corie instructie, 140.1.
119 Cone instructie, 142 resp. 129.1.
120 B.v. het dreigen iemand te slaan (D. 47.10.15.1), het ten onrechte tegen iemand procederen (D.

47.10.13.3), het benaderen van een lichtzinnig geklede vrouw (D, 47,10.15.15): Corre instruclie, 141.2,
5 en 14. Voor de mate waarin Wielant zich heeft bediend van middeleeuws Romeins recht, zie Van
Caenegem, Geschiedkundige inleiding, 49-50; Monballyu, 'Strafbare poging', 302-303. Ook zij verwezen
naarD. vanden Auweele, G. Tournoy en J. Monballyu, 'Debibliotheek vanmr. Filips Wielant(1483)',
Lias 8 (1981) 154-155.

121 Corte instructie, 139.2.
122 Damhouder, Practocke ende handbouck, 135.L 136 (injurie door woorden), 137 (injurie door feiten),

138 (injurie door geschriften), 139 (injurie door gebaren of gelaatsuitdrukkingen). Voor de injurie
bij geschrifte wordt door de schrijver verwezen naar de bespreking van het fameus libel in hoofdstuk
125 van zijn handboek.

123   Practijcke  ende  handbouck,  139.
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'Gy sid een bultig mensch een bultenaer begecken/Gy siet hem sijnen mont invreemde bogten trecken/En
sie de spotters segs en is niet als een dwerg/Hy torst op sijnen rug een butt gelijck een berg'
Gravure van A. Matham, versregels van J . Cats, in : Jacob Cats, Alle de wercken (2 din . Amste rdam 1712)
1, 628 (foto Katholieke Universiteit Brabant)

het met publieke straf bedreigde smaadschrift:24 De private actie uit injurie staat

open voor degene, die het slachtoffer van een feitelijke kwetsing of een mondelinge
belediging is geworden:25 In de delictsomschrijvingen die deze schrijvers van de
iniuria realis en de iniuria verbalis geven, is het element van de contumelia niet steeds

124 Franciscus Zypaeus, Notitia iuris Belgici (Antwerpen   1675)  IX De famosis  libellis  § 1. Antonius
Anse\mus,  Codex  Belgicus  seu ius  edictale  a  principibus  Betgarum  sancitum (le dr.  Antwerpen  1661

[1664]) sub 'Pasquillen' § 1-2. Eduard van Zurck, Codex Bamvus (4e dr. 2 dln. Leiden 1757-1764)

sub 'Pasquillen' § 1-2. Door Paulus Christinaeus, In leges municipales eiusdem civitatis ac provinciae
commentaria ac  nome  (4 dr. Antwerpen 1671) II.4.7, wordt het fameus libel onderscheiden van het
eenvoudige beledigende geschrift. Beide species van de iniuria litteris worden door hem beschouwd

als verschijningsvormen van de verbale injurie: paragrafen II.4.1 en 5.
125 Zypaeus, Notitia iuris Belgici, IX De iniurifs § 1-2, Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien', aanhef;

Van Zurck, Codex  Bamvus,  sub  'Injurie'   §  1  e. v.  Bij  Christinaeus, In leges municipates, II.4.1 en

5, komtdeze actie toeaanzowelhetslachtoffervaneen feitelijke ofmondelinge injurieals hetslachtoffer
van een eenvoudige schriftelijke injurie.

65



even nadrukkelijk aanwezig. De reale injurie, dikwijls toegespitst op het geval van
de lichaamskwetsing126, wordt in de regel slechts feitelijk omschreven, zonder
verwijzing  naar de contumelie  die het slachtoffer wordt aangedaan. 127  Ook  voor
de verbale injurie geven sommigen van hen enkel een feitelijke opsomming van
voorbeelden:28 Anderen plaatsen deze vorm van injurieus gedrag evenwel in de
sleutel van de minachting van andermans persoon'29, meer bepaald de aantasting
van  diens  eer. 130 De bedoeling  van de dader  om deze krenking daadwerkelijk  toe
te brengen, wordt dikwijls niet uitdrukkelijk als vereiste voor aansprakelijkheid
gesteld. 131

1.1 De juridisch-humanistische handboeken
Door de humanistisch geYnspireerde rechtsgeleerden van de zestiende en zeventiende
eeuw, zoals Mattheus van Wesenbeek, Arnoldus Vinnius en Johannes Voet, werd
het Coipus iuris tot uitgangspunt voor hun verhandelingen aangaande iniuda genomen.
Ook zij waren vertrouwd met de traditionele mos italicus, hadden waardering voor
het werk van de middeleeuwse legisten, maar accepteerden hun gezag niet als
onaantastbaar.132 Met een kritisch oog voor de bewerkingen van hun rechtsgeleerde
voorgangers keerden zij terug naar de eigenlijke bronnen van het Justiniaanse recht. 133

Hun beschouwingen over iniuria vangen dan ook aan met de vaststelling, wat er in
het Co,pus iuris onder dit delict wordt verstaan. Nadat de verschillende betekenissen
van hetbegrip iniuria zijnaangegeven, wordt iniuria alszelfstandig delictgelijkgesteld

126 Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien' § 3-5,8: Christinaeus, /n leges municipales, II.4.1-2.
127  Behalve de schrijvers aangehaaldinde vorige noot, ook: Zypaeus, Notitia iuris Belgici, 1X De injurijs

§ 1; Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Injurie' § 1,4-7,15.
128 Zypaeus, Non'tia iuris Belgici, IX Deinjurils §1. Ook Van Zurck, CodexBamvus, sub'Injurie', volstaat

meestal met een feitelijke omschrijving (§ 1,11,13). Slechts bij zijnbehandeling van de injurie jegens
overheidsdienaren (§ 8) spreekt hij van conmmelia.

129 Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien' § 1; Christinaeus, In leges municip(lies, II.4 pr.
130  Christinaeus,  In  leges  municipales,  U.4.1  C ...ex  qua  dus  opinio  vel  nomen  laedetur').
!31 Geen bepalingen aangaande animus iniuriandi bij Zypaeus, Notitia iuns Belgici,  IX De iniurijs  §   1

e.v., en Anselmus, Coda Belgicus, sub 'Injurien' § 1 e.v. Door Van Zurck, Coder Batavus, sub 'Injurie'
§ 26, wordtop dit punt verwezen naar o.a. Voet, Commentarius ad  Pandectas, ad D. 41.10 (zie nader
paragraaf4.1). Christinaeus, In leges municipales, II.4.11, behandelthet vereiste van animus iniun'andi
wei.

132 Vgl. Gerbenzon, 'Veranderingen in het recht', 32; Van den Bergh, Gdeerd recht, 33-34; Feenstra,

'Romeins rechtenEuropese rechtswetenschap', 120. VoorMattheus van Wesenbeek zie naderDekkers,
Het humanisme, 191 -257; voor Arnoldus Vinnius en Johannes Voetzie Feenstra en Waal, Senenteenth-
century  Leyden  taw  professors,  14-43.

133 In de bronnenuitgaven die de juridisch-humanisten verzorgden, werd de Accursische glosse, die de
eigenlijke tekst lange tijd had overschaduwd, veelal mede opgenomen. Daarbij werden onduidelijke,
onjuiste en onderling tegenstrijdige glossen van een toelichting of correctie voorzien. Zie b.v. RANB,
Bibi. RvB, nr. 21·. Corpus iuris civilis justinianei, cum commentanis Accursii schokis Contii, et Gothofredi
lucubrationibus   ad  Accursium   ...   accesserunt   Iacobi   Cuiacii   paratitla   ...   notae,   observationes   et
emendationes (Orldans 1625). Vgl. Gerbenzon, 'Veranderingen in het recht', 32.
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met  conmmetia. 134 De minachting jegens het slachtoffer die in het optreden van
de dader besloten ligt, wordt in de definities die de schrijvers van dit delict geven,
sterk benadrukt. Zo omschrijft de Zuidnederlandse humanist Mattheus van Wesenbeek
contumelieuze iniuria als een vergrijp' vel quod contemptimfiat, vel quodcontemptum
& dedecus ei qui injuria,n patitur, accersat' :35 Datgene wat met minachting voor
de ander geschiedt, of enige verachting of oneer voor hem inhoudt, is contumelie.
Zij kan zowel bestaan in een fysieke kwetsing of een andere aantasting van feitelijke
aard,  als  in een grievende uitlating, waaronder mede begrepen een beledigend geschrift.
Opmerkelijk is, dat de schrijver, terwijl hij (ie iniuria scriptis aanmerkt als een species
van de iniuria  verbalisi36, de kwetsing van het lichaam - iniuria personalis - naast

de iniuria realis afzonderlijk noemt. 137 Dat contumelia veel meer inhoudt dan enkel
een schending van de feitelijke reputatie die het slachtoffer in de samenleving ten deel
valt, komt naar voren bij Van Wesenbeeks vergelijking van de eenvoudige schriftelijke
belediging met het fameus libel:

'Famosuslibellusadinfamiampertinet:...injuriasit contumetiaecausa, etiant
absque infamiae nota: ut si guis luscus, spurius, claudus, aliove contumelioso
nomine, ludibrii causa appelletur & traducatur' . 138

Waar de schrijver van een smaadschrift het maatschappelijke aanzien van een ander
tracht te schaden, wil degene die een ander contumelieus bejegent, hem in zijn
persoonlijke eer krenken.

Eenzelfde ruime invulling van het begrip contumelia ligt ten grondslag aan de
delictsomschrijving van iniuria door Arnoldus Vinnius: , Injuria  est  omne  dictum,
factumve,  ad contemptum,  infamiam aut dolorem alicujus directum' :39  Al hetgeen
wordt gezegd of gedaan ter verachting of ontering van een ander, of tot diens verdriet,
houdt injurieus gedrag in. Daarbij kan de schriftelijke injurie zowel tot de iniuriae

134 Matthaeus Wesenbecius, Commentarii  in Pandectas iuris civilis et Codicem Justinianeum olim dicti
paratitia. Aucta subinde ab Arnoldo Vinnio, cum notis & observationibus Reinhardi Bachovii Echtii
(Amsterdam  1665) ad D. 47.10 § 2 en 3. Arnoldus Vinnius, In quator libros /nstitutionum imperialium
commentanus academicus & forensis (4e dr. Amstenlam 1665) ad I. 4.4 pr Johannes Voet, Commentan'us
ad Pandectas.  In quo praeter Romanijuris principia ac controversias illustriores, jus etiamhodiernum,
et principuae fbri quaestiones excutiuntur (3e dr. 's-Gravenhage   1716)  ad  D.  47.10  §   1.

135 Wesenbecius, Commentarii  in   Pandecms,  ad  D. 41. 10§3.
1 36   ConunentanY in Pandectas, ad D. 47.10 § 3.  In § 19 wordt vervolgens onderscheiden tussen de eenvoudige

schriftelijke belediging en het fameus libel.
137   Commentarii in  Pandectas, ad D. 47.10 § 3, waarbij wordt verwezen naar Bartolus: 'alia personalis,

quae infertur personae per verbera, cruciatum, Bart. in l. non solum. §. si Inandato numer. 7. hoc
tit. &c. '. In noot 3 bij § 3 merkt de annotator echter op, dat de iniuria personalis in feite niets anders
is dan een species van de iniuria  reatis.

138 Commentarii in Pandecms, ad D. 47.10 § 19. Voor de betekenis die de uitdrukking ad infbmiam in
het Romeinse recht had, vgi. Kaser, Das romische Privatrecht, 1,624: Ranchod, Foundations, 8-9.
Zie voorts M. Kaser, 'Infamia und ignominia in den rOmischen Rechtsquellen', ZSS RA 73 (1956)
220-278.

\39   Vinnius,  Institutionum  imperialium  commentarius,  ad  I.  4.4  pr.
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reales als - en dit verdient de voorkeur - tot de iniuriae verbales worden gerekend:40

Als iniuria realis wordt niet slechts de fysieke kwetsing van het lichaam aangemerkt,
maar elke feitelijke aanranding van de persoon.

141

Waar Van Wesenbeek en Vinnius overeenkomstig D. 47.10.1.1 de wijzen waarop
de injurie kan worden toegebracht in hun definities van dit delict betrekken, daar
definieert Johannes Voet iniuria met inachtneming van de aspecten van de persoonlijk-
heid die volgens  D. 47.10.1.2 kunnen worden geschaad:

'Sed hoc loco injuriaaccipiturpro contumelia, sic ut nonnullis definiatur,  quod
sit contumelia contra bonos mores alicui illata;  licet  rectius  dicendum videatur,
quod sit delictum in contemtum hominis libri admissum, quo ejus corpus, vel
dignitas, vet fama laeditur dolo malo' . 142

De minachting die het slachtoffer door toedoen van de dader ondervindt, kan zowel

gelegen zijn ineen kwetsing van zijn lichaam als in een aantasting van zijn waardigheid
of goede naam. De begrippen dignitas en fama brengen verschillende facetten van

de eer, in de zin van het aanzien dat men bij anderen heeft, tot uitdrukking. Onder

dignitas wordt door Voet met name verstaan het bijzondere aanzien dat bepaalde
personen op grond van hun maatschappelijke positie genieten. Deze waardigheid gaat
de reputatie die iemand in het algemeen in de samenleving bezit (fama) te boven. 143

Dat er aan iemands persoon schade is toegebracht, legt volgens de schrijver meer
gewicht in de schaal dan de omstandigheid, dat er door de dader tevens inbreuk op

de maatschappelijke orde is gemaakt. Voet kan zich namelijk niet vinden in de opvatting
van andere rechtsgeleerde auteurs, dat de boni  mom  vande samenleving de maatstaf
zijn waaraan het gedrag van de laedens moet worden getoetst. Hij zal hierbij speciaal
de definitie van iniuria van Antonius Matthaeus II voor ogen hebben gehad: 'lnjuria
hoc titulo nihil est aliud, quam contumelia contra bonos mom alicui illata' .144 yoet
daarentegen verlegt het accent naar de krenking van de persoon van het slachtoffer
('in contemtum hominis libri admissum'), welke krenking door de dader opzettelijk
moet zijn toegebracht ('dolo malo'). Een dergelijke verwijzing naar de leer van de

\40  Institutionumimperialium commentarius,adl.4.4.1 § 1: ' eam, quae scriptofit, aliiad reatem referunt,
atii & frequentius, ad verbalem, quod & Labeo fecisse videtur,  1.1.  §.  1. hoc titul.  & nos sequemur' .
Het fameus libel wordt vervolgens als species van de schriftelijke injurie aangemerkt: ad I. 4.4.1 §
1 en 6.

141   Institutionum  imperialium  commentarius,adl.4.4.1   §   L
142 Voet, Commentanus  ad  Pandectas,  ad  D.  47.10  §1.
143  \18.  Commentanus ad  Pandectas, ad D. 47.10  § 20, 'Quive,  cum alius  dignitatem ambiret solis nobilibus

aut  legitime  natis de#rendam,..'.  Zie  ook  §   13 waar wordt opgemerkt  dat de ernst  van een injurie
o.m. wordt geschat 'secundum gradum dignitatis, vitaeque honestatem' van degene die is gelaedeerd.
Het injurieren van een priester wordt daarbij als voorbeeld genoemd.

144   Antonius Matthaeus,  De criminibus.  Ad  libfros]  XLVIl  et  XLVIII  Dig[estorumj  commentarius  Oe  dr.
Utrecht 1679) 47.4.1.1. Door Voet, Commenmrius ad Pandectas,  ad  D.  47.10  § 1, wordt reeds

aangegevendatdezeschrijvereen minderheidsstandpuntvertegenwoordigt:'... ut nonnullis definiatur'
Vgl. Ranchod, Foundations, 74 nt. 9; Pauw, Persoonlikheidskrenking, 73. Voor Antonius Matthaeus

II (1601-1654) zie nader M. van de Vrugt, Aengaende criminele saken (Deventer 1982) 27-45.
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animus iniudandi uit de middeleeuwse rechtstheorie ontbreekt niet alleen in de definitie
van Matthaeus, maar ook in die van Van Wesenbeek en Vinnius. Door deze schrijvers
wordt eerst  in een later stadium aandacht aan dit leerstuk besteed. 145 Baseert  Voet
zijn definitie van iniuria nog op de aspecten van de persoonlijkheid die kunnen worden
geminacht, in het vervolg van zijn commentaar neemt ook hij de wijzen waarop deze
minachting kan plaatsvinden tot richtlijn. Naast de traditionele iniuria realis, verbalis
en litteris onderscheidt hij de iniuria consensu als aparte categorie. 146  Tijdens zijn

uiteenzettingen verdwijnt deze vorm van iniuria, die in wezen neerkomt op het
middellijk toebrengen van een feitelijke of woordelijke krenking 147, evenwel naar
de achtergrond. 148

1.3   De   handboeken  van  het  Romeins-regionale   recht
De behandeling van de krenking van de persoonlijkheid door de tot dusverre besproken
juristen, praktici zowel als theoretici, was get,aseerd op de actie waarmee het slachtoffer
zijn recht kon vervolgen, de actio iniuriarum. Daarbij lag het accent niet zozeer op
de aspecten van de persoonlijkheid die waren geschonden, als wel op de wijze waarop
deze schending was toegebracht. Het is Hugo de Groot geweest die niet de actie
waarmee een geschaad belang kon worden vervolgd, maar de aard van dit belang
zelf aan zijn behandeling van het delictenrecht ten grondslag heeft gelegd. Hij was
het ook die de eer en het eergevoel uitdrukkelijk in zijn beschouwingen over de
persoonskrenkingen heeft betrokken.149 In zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechts-
geteerdheid ontwerpt De Groot een privaatrechtssysteem dat berust op een versmelting
van gerecipieerd Romeins recht en oorspronkelijk Hollands recht, waarbij hij tevens
aansluiting zoekt  bij het natuurrecht. 150  Voor het delictenrecht zondert hij allereerst

145 Vgl. Wesenbecius, Commenmrii in Pandecms, ad D. 47.10 § 4, Vinnius, Institutionum imperialium
commentarius, ad I. 4.4.1  § 3, Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.7. Zie nader paragraaf 4.1.

146 Voet, Commentarius  ad pandecms,  ad D. 47.10 §7-I t.I n§  10 wordt de behandeling van de injurie
bij geschrifte toegespitst op het fameus libel.

141   Commentarius ad  Pandectas,adD,41.10 §  11:'Consensudeniqueinjuriamquisfacit,  sialteriinjuriam
fieri  mandel,   aut   generaliter  procuret,   ut  alteri  contumetia   inferatur'.  V g\.  Zimmermann,   Law  of
obligations, 1065.

148  Zie b.v. Commentanw ad Pandeaas. ad D. 47.10 § 17, waarin Voet de acties wegens specifieke vormen
van iniuria behandelt, zonder daarbij aandacht te besteden aan de consensuele injurie.

149  Voor zijn indeling van delicten op basis van de belangen van het slachtofferdie zijn geschonden, heeft
De Groot inspiratie geput uit het Commentariorum de iure civile libri viginti octo van de Franse

humanistische jurist Hugo Donellus (Hugues Doneau, 1527-1591). Vgl. M. Hermann, Der Schutzder
PersOntichkeit in der Rechtslehre des  16.  bis  18. Jahrhunderts (Stuttgart etc. 1968) 19-26,33-34; R.
Feenstra, 'Das Deliktsrechtbei Grotius, insbesonderederSchadensersatzbei Tolung und Korperverlet-
zung' in: R. Feenstra en R. Zimmermann, red., Das rilmisch-holidndische  Recht.   Fortschritte  des
Zivitrechts  im  17.  und  18. Jahrhundert (Berlijn 1992) 434-435. Door Ranchod, Foundations, 62 nt.
2, en Pauw, Persoonlikheidskrenking, 68. wordt opgemerkt dat bedoelde indeling uiteindelijk kan worden
herleid tot het werk van de moraaltheologen van de Spaanse scholastische school. In het onderstaande
zal nog aandacht worden besteed aan de invloed van deze school op het rechtsdenken van De Groot.

15(1  Vgl.J.P.A. Coopmans, 'Vrijheidengebondenheid vanderechterv66rdecodificatie'in: Rechtsvinding.
Opstellen aangeboden aan prof.mr.  J. M.  Pieters ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan
de Katholieke Hogeschool te Titburg (Deventer 1970) 92-93, R. Feenstra, 'Grotius' doctrine of unjust
enrichment: its origin and its influence in Roman-Dutch law' in: Unjust enrichment, 197-198. Zie ook
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de  'misdaed door wetduidinge'  af van de 'blijckelicke' of 'dadelicke misdaed'.m
Deze laatste categorie wordt vervolgens onderverdeeld 'nae de verscheidenheid van
de zaken die byzondere luiden toekomen', tot welke zaken leven, lichaam, vrijheid,
eer en goederen worden gerekend:52 Kenmerkend voor Grotius' systeem van het
delictenrecht is, dat voor de belangen van het slachtoffer die door de respectieve
misdaden worden geschonden, de eigendom als overkoepelend begrip wordt gehanteerd.
Misdaden worden beschouwd als inbreuken op iemands eigendomsrecht met betrekking
tot zekere 'zaken'.  Van deze zaken zijn leven, lichaam, vrijheid  en eer dermate
verknocht met de persoon van de eigenaar, dat zij als onvervreemdbaar gelden. 153

Waar De Groot deze onvervreemdbare rechtsobjecten voorwerp van een alomvattend
eigendomsrecht maakt, erkent hij in feite een viertal subjectieve rechten die betrekking
hebben op de persoonlijkheid van de mens. Tot deze persoonlijkheidsrechten behoren
het recht op vrijheid en dat op eer.154 De eer verstaat De Groot in de beperkte
betekenis van 'het goed ghevoelen dat anderen van ons hebben'.155 Indien deze goede
naam of reputatie door een ander wordt geschonden, is er sprake van 'lastering'. Naast

de schending van de eer in enge zin noemt de schrijver de 'hoon' als een inbreuk
op iemands vrijheid, meer bepaald op het daaruit voortvloeiende recht dat hem geen
leed mag worden aangedaan.156  Voor deze inbreuk wordt in Inteidinge III.32.17
opgemerkt, dat zij voortvloeit uit de verachting van het slachtoffer door de dader. 157

Hoon kan hiermee worden beschouwd als een schending van de eer in ruime zin,
als een aantasting van het gevoel van eigenwaarde.

158

Het is interessant om op dit punt de Inteidinge te vergelijken met Grotius' De iure

belli  ac pacis, waarin eenzelfde onderscheiding van persoonlijkheidsrechten is

J.A. Ankum, bespreking van J.P.A. Coopmans, Renaissance van oud recht (Deventer 1965), TER 41

(1968) 231. De Inleidinge verscheen eerst in 1631 in druk, maar was door Grotius reeds geschreven
tijdens zijn gevangenschap in Loevestein gedurende 1619-1621.

151  Hugo de Groot, Inteidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Uitgegeven en van aantekeningen
enbijlagenvoorziendoor F. Dovring, H.F.W.D. Fischeren E.M.Meijers(2edr. Leiden 1965)III.32.2
en 23.

151 Inleidinge, III.33.1. Voor de behandeling van het (dadelijke) delictenrecht in de Inleidinge, zie nader
Hermann, Schulz der Personlichkeit, 33-34; Feenstra, 'Das Deliktsrecht bei Grotius', 432-434; Ranchod,
Foundations,  62-63,  Pauw,  Persoonlikheidskrenking,  61-68.

153 Vgl. /nleidinge, II. 1.41, waar Grotius bepaalt dat zaken 'wandelbaer' of'onwandelbaer' kunnen zijn
(in de marge: 'alienabiles' en 'inalienabUes'). In paragraaf 42 merkt hij leven, lichaam, vrijheid en
eer als onwandelbare zaken aan, in paragraaf 49 goederen als wandelbare zaken.

154  Inleidinge,  II. 1.42. In paragraaf 47  en 48 werkt Grotius de onvervreemdbaarheid  van de vrijheid
respectievelijkde eeruit. Een bepaling vande inhoud vandeze rechten vindt men eerst in de paragrafen
III.35.1 en III.36.2.

155 Inleidinge, III.36.1.
156 Inleidinge, III.35.1.

151 Inteidinge, III.32,17:  ',..  Hoon als spruitende uit verachting werd verevent door nederigheid ende
eerbieding'. Voor de wijze waarop volgens de schruver de verevening van de hoon dient plaats te vinden,
zij verwezen naar paragraaf 5.2.

158 Vgl. Inteidinge, III.36.1 i.f. Zie ook Ranchod, Foundations,  68.

70



neergelegd. 159 In laatstgenoemd  werk komt de schrijver  tot  een meer fundamentele
erkenning van deze rechten, als hij in paragraaf I.2.1.5 opmerkt dat zij ook
onafhankelijk van het recht op eigendom kunnen bestaan.'60  Het gaat namelijk om
rechten - zo blijkt uit paragraaf II.17.2.1 - die de mens van nature toekomen: 'Natum
homini est vita, non guidem ad perdendum, sed ad custodiendum, corpus, membra,
fama, honor, actiones propriae' :61 Voor ons onderwerp zijn de begrippen fama
en honor van belang. Deze begrippen vindt men, duidelijk onderscheiden, terug in
de werken van de moraaltheologische schrijvers, in welk verband met name Thomas
van Aquino dient te worden genoemd. Thomas' denkbeelden, alsook die van de Spaanse

scholastici van de zestiende eeuvf hebben een belangrijke invloed uitgeoefend
op De Groots behandeling van de schending van de persoon. 163 In de moraaltheologie
wordt onder Jama de goede naam die iemand bij zijn medemensen heeft, verstaan,
onder honor iemands eigen eergevoel. 164  Ook  De Groot plaatst de honor, waaronder

hij de opinio de excellentia die men van zichzelf heeft begrijpt 165, tegenover defa,na
in de zin van de reputatie die men binnen de samenleving geniet. Aan deze beide

aspecten van de eer kan door anderen schade worden berokkend: 'Sed  damnum,  ut
diximus, etiam adversus honorem et famam datur, puta verberibus, contumeliis,
maledictis,  calumniis,  irrisu,  aliisque  similibus  modis' .'66  Uit de aard van de hier

!59  Voorde bescherming vande persoonlijkheidsrechten in De iure belli ac pacis (eerste uitgave 1625),
zie nader Hermann, Schutz der Persdntichkeit, 34-35; Feenstra, 'Das Deliktsrecht bei Grotius', 429432,
434; Ranchod, Foundations, 63-64,· Pauw, Persoonlikheidskrenking, 70-71. Een schets van de

ontwikkeling die De Groots denken over 'fundamentele rechten' heeft doorgemaakt, vindt men bij
R. Tuck, Natural rights theories. Their origin and development (Cambridge etc. 1979) 58-81.

\69 Hugo Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici
praecipua explicantur cum annotatis auctoris. Uitgegeven door P.C. Molhuysen, met een voorwoord
van C. van Vollenhoven (Leiden 1919) 1.2.1.5: ' Quodfacile intelligi potest locum habiturum,  etiamsi
dominium (quod nunc ita vocamus) introductum non esset. nam vita, membra,  libertas sic quoque propria
cuique  essent,  ac proinde non sine  iniuria ab atio impeterentur' . De term iniuria is hier gebruikt in
de algemene betekenis van 'onrecht'. Vgl. Ranchod, Foundations, 63. Anders: Hermann, Schutz der
Persunlichkeit, 35 nt. 50, die aanneemt dat iniuria is gebruikt in de betekenis waarin zij aanleiding

geeft  tot  de  actio   iniuriarum.
161 De iure beUi ac paris, II. 17.2.1. Zie ook de in de vorige noot vermelde paragraaf 1.2.1.5, waarin

gesproken wordt van 'vita, membra,  libertas' .
162  Voor de monaltheologen van de Spaanse natuurrechtelijke school (16e-17e eeuw), die het gedachtengoed

van Thomas van Aquino verder hebbenuitgedragen, zie Coing, Handbuch, II/1,10 16-1033. Vg 1. ook

H. Thieme, 'Naturliches Privatrecht und Spatscholastik', ZSS GA 70 (1953) 230-266.
163 Feenstra heeft bij diverse gelegenheden gewezen op de invloed die, behalve Thomas van Aquino,

mornaltheologen als Mar'tinus de Azpilcueta (Navarrus, 1492-1586), Dominicus Soto (1494-1560) en
Leonardius Lessius (1554-1623) op het rechtsdenken van De Groot hebben gehad. Zie i.h.b. diens
opstellen 'L'influence de la scolastique espagnole sur Grotius en droit privd' in: Fata  iuris  romani,
338-363, en 'Das Deliktsrecht bei Grotius', 429-454. Vgl. voorts b.v. J.M.J. Chorus, Privaatrecht
voor  rovers  en  moordenaars.  Historisch-kritische  kanttekeningen  bij  artiket  6:211  BW (Leiden  1993)
11-12; G. Dolezalek, 'The moral theologicans' doctrine of restitution and its juridification in the sixteenth
and seventeenth centuries' in: Acta juridica (Kaapst:id 1995) 104-114.

164  Vgl.  m. n. Thomas van Aquino, Summa theologica, 11.2 qu. 72 art. 1 en qu. 73 art.  1, zoals uiteengezet

in paragraaf 1.3. Voorde scholastici vande Spaanse school, zie Pauw, Persoonlikheidskrenking,61 -64.
165  De  iure  belli ac pacis,  Il.1.10.2
\66  De  iure  belli ac pacis, U.17.12.
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omschreven inbreuken kan worden afgeleid, dat de dader enige vorm van minachtend
gedrag tegenover het slachtoffer kan worden aangerekend. Beziet men nu opnieuw

de aan hoon en lastering gewijde afdelingen in de Inleidinge, dan heeft het gevoel

van eigenwaarde dat iemand op grond van zijn vrijheid bezit, betrekking op zijnho,zor.
Het goed gevoelen dat anderen van hem hebben, correspondeert met zijn fania. 167

In deze afdelingen wordt bovendien het minachtende gedrag waarover in bovenstaande

passage in algemene bewoordingen wordt gesproken, nader gespecificeerd overeenkom-
stig de extensie van het eerbegrip. Zo wordt met betrekking tot de reputatie bepaald

dat deze kan worden geschonden door mondelinge of schriftelijke uitlatingen, al dan
niet in aanwezigheid van het slachtoffer zelf, ongeacht ook of andere personen daarbij
aanwezig  zijn. 168 Zoals iemands goede  naam kan worden gelasterd, kan diens

eergevoel worden gehoond. Blijkens de voorbeelden die De Groot van dit delict geeft,
te weten verkrachting, verleiding en overspel, behelst hoon in het bijzonder feitelijk
toegebrachte krenkingen.169 Deze feitelijke krenkingen verschillen in die zin van
de lichaamskwetsingen waarop afdeling III.34 (misdaad tegenhet lichaam) betrekking
heeft, dat zij een minachting van het slachtoffer inhouden. 170 Hoewel de minachtende

handelingen en uitlatingen door De Groot op een geheel eigen wijze worden benaderd,
verschilt de materiele afbakening van deze krenkingen in wezen niet van die van andere

schrijvers. Onder de categorieen hoon en lastering kunnen feitelijk alleongeoorloofde
gedragingen worden verzameld, die in de juridische handboeken als iniuriae zijn
omschreven. 171

Onderscheidt De Groot in zijn Inleidinge nog een ruim en een beperkt eerbegrip,

door Simon van Leeuwen, die zich bij het schrijven van Het Roonisch Hollandsch
recht in hoge mate door dit werk heeft laten inspireren, worden beide aaneen
gesmeed. 172  •Na 't leven  is niet kostelyker  als  de  Eer,  en  het goed gevoelen  dat

167 Vergelijk in dit verband ook de goeddeels overeenstemmende remedies tot eerherstel opgenomen in
De  iure  belli  ac pads, H. 17.22, respectievelijk Inleidinge, III.35.2 en III.36.3. Zie hierover nader
paragraaf 5.2.

168 Inteidinge, III.36.2.
169 /nleidinge, III.35.7, 8 en 9.
170  Vg\.  Pauw,   Persoonlikheidskrenking,  69.
171 Men mag veronderstellen dat De Groot deze gelijkschakeling van hoon en lastering met injurie ook

voor ogen heeft gestaan. In de editie Lund 1636 is bij paragraaf III.32.7, waar hoon naast lastering
wordtgenoemd, indemarge het woord iniuriaopgenomen. Blijkenshetin deuitgave Dovring-Fischer-
Meijer·s opgenomen register van rechtstennen, onder iniuna (p. 343), dienen beide vergrijpen als zodanig
te worden gekwalificeerd. In genoemde editie is voorts bij paragraaf III.36.1, waar de lastering wordt
gedefinieerd, in de marge het begrip 'smaet' toegevoegd. Volgens E. Kaufmann, 'Das spJtnlittelatterliche
deutsche Schadensersatzrecht und die Rezeption des actio iniuriarum aestimatoria', ZSS GA 78 (1961)
100-102, vormden hoon en smaad de begrippencombinatie waarmee in de vijftiende eeuw de gevallen
van iniuria werden aangeduid. Voor meer bijzonderheden zij verwezen naar Ranchod, Foundations,
68 nt. 43. Zie ook R.W. Lee, An introduction  to  Roman-Dutch  law  (Se dr. Oxford 1953) 329-330,
334-335.

112  InzijnCensuraforensis theoretico-practica, id est, totius juris civilis Romani, usuque recepti,  & practici
methodica  collatio  Oe dr. Amsterdam 1685) behandelt Van Leeuwen de minachting van andermans
persoon nog op de traditionele wijze, dat wil zeggen in het kader van de actio iniuriarum. In paragraaf
V.25.1 vanditwerk wordtiniuria naderbepaald tot contumelia. Inparagraaf V.25.7 wordt vervolgens
onderscheiden tussen iniuria  realis en iniuria verbalis, tot welke laatste categorie ook het beledigende
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een  ander van ons heeft', vangt Van Leeuwen zijn verhandeling aan. 173 Vervolgens
brengt hij zowel lastering als hoon onder de noemer van de misdaad tegen de eer en
goede naam. Onder lastering verstaat hij de krenking door middel van gesproken of
geschreven woorden, heimelijk of openbaar, in het bijwezen of afwezen van het
slachtoffer. 174 Onder de  hoon valt  'alle  daad,  waar door een ander  in  syn  Eer en
goede  Naam werd verkort'. Als zodanig worden met name handelingen aangemerkt
'dewelke  in het onteere van het lighaam en ledematen besig  zyn'. 175  In dit verband
besteedt hij uitgebreid aandacht aan vergrijpen tegen de sexuele moraal. Naast  de

gevallen van verkrachting, verleiding en overspel die De Groot reeds heeft genoemd,
merkt hij ook bloedschande, sodomie, hoererij en buitenechtelijk samenleven als vormen
van 'oneerbaarheid of onkuysheid' aan. 176

De synthese van Romeins recht en regionaal recht, die De Groot en Van Leeuwen
voor Holland geven, wordt voor Friesland uiteengezet door Ulrik Huber. 177  Ook
Huber noemt in zijn Heedensdaegse rechtsgeteerdheyt de eer alshet belang dat zowel
door woordelijke als door feitelijke handelingen kan worden geschonden. In kapittel
8 en volgende van Boek VI behandelt hij de misdaden 'die tegen de eere van ons
evennaesten worden ondernomen, hoedanige zijn hoon, vrouwen-schenden, overspel
en  wat  dies  meer mach zijn: 178 Terwijl de inbreuken  op de zedelijkheid  door  de
schrijver in aparte hoofdstukken zijn ondergebracht'79, wordt hoon door hem nader
gespecificeerd als een misdaad tot schimp en verachting van een ander. 180 Deze
verachting kan worden toegebracht door gesproken of geschreven woorden of door

geschrift (fameus libel) wordt gerekend.
173  Simon van Leeuwen, Het Roonuch Hollandsch recht, bewerkt door Cornelis Willem Decker (Amsterdam

1780-1783) IV.37 pr.
174   Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.1. In de daarop volgende paragraaf wordt de schriftelijke lastering

gelijkgesteld met het fameus libel ('naamrovend geschrift').
115 Roomsch Hollandsch recht, IV.37.4. Naast de misdaad tegen de eer en goede naam handhaaft Van

Leeuwen, in navolging van Grotius, de misdaad tegende aangeboren vrijheid alseen aparte categorie.
Uitdeze vrijheid, waaraanafdeling IV.36 isgewijd, vloeithet recht voortdat iemandgeenleed, ongeluk
of overlast mag worden aangedaan. Nu de hoon door Van Leeuwen evenwel is ondergebracht in afdeling
IV.37, resteert de persoonlijke vrijheid nog slechts een beperkte werkingssfeer. Tot de misdaden dienaan-
gaande rekentschrijverdegeweldpleging (IV.36.1), verkrachting (IV.36.2), huisvredebreuk(IV.36.3)
en schaking (IV.36.4). Voor de verkrachting zie ook de volgende noot.

116   Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.5-12. In de optiek van Van Leeuwen geeft verkrachting aanleiding
tot zowel een private schadevergoedingsactie (IV.37.5), als een publieke strafvordering wegens schending
van de aangeboren vrijheid van het slachtoffer (IV.36.2).

177  Voor UIrik Huberzie nader T.J. Veen, Recht en nut,  Studien over en naar aanleiding van Ulrik Huber
(1636-1694) (Zwolle 1976) 1-9. Men dient wei te bedenken, dat in Friesland een zeer sterke receptie
van het Romeinse recht had plaatsgevonden: L.J. van Apeldoorn, Het Romeinsche recht in Friesland
(Zwolle 1940). Zie echter ook R. Feenstra, 'ROmisches recht in den altfriesischen rechtsquellen' in:
Fata   iuris romani, 40-48; Van Heunsbergen, 'De receptie', 304; Van den Bergh, Geleerd recht, 28.

11%  U\rikHuber,Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, sooelders, alsin Frieslandtgebruikelyk,4edr. bewerkt
door Zacharias Huber (Amsterdam 1742) VI.8.1.

179   Heedensdaegse  rechtsgeleertheyt,  VI. 11  (overspel)  en  VI. 12 (vrouwenschendinge).
180 Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.1.
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feitelijkheden van allerhande aard.'81 Wanneer hij vervolgens de bestraffing  van
de hoon aan de orde stelt, merkt Huber op dat hij in dit verband zal spreken 'soo
van  scheldt-woorden  als van beleedigen van yements  lijf'.182   In dit laatste citaat
treft men dan eindelijk de uitdrukking 'beledigen' aan, in de betekenis van het aanranden

van iemands eer. 183

Onder de tegen iemands eer gerichte daden nemen degene, die een ernstige aantasting

van de sexuele moraal inhouden, bij deze schrijvers een bijzondere plaats in. Overspel
van een man met een gehuwde vrouw bijvoorbeeld wordt door De Groot als een vorm
vanhoontegenoverdebedrogen echtgenoot aanmerkt.'84 Insoortgelijkebewoordingen
laat Van Leeuwen zich uit, waar hij een dergelijke hoon omschrijft als een daad 'ter
onteering van eenanders echtgenoot: 185 Huber op zijn beurt ziet overspelig gedrag
als iets 'waer door yement ten hoogste beleedigt en bedroeft wordt'.186 Waar overspel
wordt geacht de eer van de wederhelft van de ontrouwe vrouw te schaden, daar kan
een vrouw zelf in haar eer worden getroffen door bijvoorbeeld verkrachting of
beslaping.In Het kwalificeren van beslaping als eerrovend gedrag is opmerkelijk:
in de regel wordt immers aangenomen dat men geen injurie pleegt tegenover degene,

die  met de betreffende handeling instemt:88  Ook De Groot  is zich hiervan bewust,
maar hij maakt in dezen een uitzondering omwille van de speciale bescherming die
vooral aan de jonge vrouw moet worden geboden: 'maer doch om der vrouwen
zwackheid zijn by ons van ouds veele plaetzelicke wetten inghestelt, tot bedwang der
vrouwen ofte maegden-schenders'.

189

181  Heedensdaegse rechtsgeleenheyt, VI.8.13. In paragraaf VI.8.18 wordt de schriftelijke hoon gelijkgesteld

met het fameus libel.
181 Heedensdaegse rechtsgeleerthey:, VI.9, korte inhoudsopgave van het kapittel.
183 OokopandereplaatsenbedientHuberzichvandezeterm: Heedensdaegse rechtsgeleenheyt, VI.10.11,

14 en 16, VI. 11.1.
184 Inleidinge, III, 35.9. Overspel dooreengehuwde mandaarentegenlijkt, nu De Groothierover zwijgt,

geen afbreuk te doen aan de eer van diens echtgenote. Zie in dezen M.Th. Leukeren H. Roodenburg,
...
Die dan hare wyven laten afweyen". Overspel, eer en schande in de zeventiende eeuw' in: G. Hekma

en H. Roodenburg,  red.,  Soete  minne  en heische  boosheit.  Seksuele voorstellingen in  Nederland  1300-1850

(Nijmegen 1988) 64; A.M.J. van Buuren, 'Eer en schande in enkele laat-Middelnederlandse literaire
teksten' in dezelfde bundel, 33.

185  Roomsch Hollandsch recItt, W ,37.1. Ng\. 1.C. Sonnekus, Die privatregtelike  beskerming van die huwelik
(Pijnacker 1976) 60-62.

\86  Heedensdaegse rechtsgekertheyt. VI.11.1.
187 De Groot, Inteidinge, III.35.7-8; Van Leeuwen, Roonisch Hollandsch recht. IV.37.5-6. Vgl. Huber,

Heedensdaegse rechtsgeleenhept, VI.12.1, die in dit verband slechts de beslaping ('vrouwenschendinge')
noemt. De gedachtengang dat zekere zedendelicten tevens een inbreuk op de eer of goede naam van
het slachtoffer inhouden, vindt evenwel geen navolging bij andere rechtsgeleerde auteurs. Vgl. Sonnekus,

Beskerming  van  die   huwelik,  63-64.
188 B.v. Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.10; Voet, Commentarius ad Pandectas, adD. 47.10

§ 4. Door Van der Tanerijen, Boec van der  loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 199), wordt i.c. weI
een injurie van de vader van de gedefloreerde vrouw aangenomen. Zie in dit verband ook Leuker en
Roodenburg, 'Overspel, eer en schande', 63, aangaande de samenhang tussen de eer van de vader
en de kuisheid van de dochter.

189 inteidinge, III.35.8.
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1.4  Overgang  naar de  Nieuwste  Tijd
Ter afronding van de onderhavige paragraaf wil ik nog enige aandacht besteden aan
twee juristen die op de drempel van de Nieuwste Tijd hebben gestaan, te weten

Dionysius Godefridus van der Keessel (1738-1816) en Joannes van der Linden (1756-
1835). Beiden hebben zich in ruime mate door de ideeen van Hugo de Groot laten

inspireren: Van der Keessel waar hij nog het vertrouwde, Romeins-Hollandse recht

doceerde, Van der Linden waar hij een nieuw, nationaal recht construeerde.
In de zeventiende en vooral achttiende eeuw had het inheemse recht zich een steeds

sterkere positie binnen het universitaire rechtenonderwijs verworven.'w   Voor   de

uiteenzetting van dit recht bedienden de professoren zich in het bijzonder van Hugo
de Groots Inleidinge   tot   de   Hollandsche   rechts-geteerdheid.wi Zo behandelde de
Leidse hoogleraar Van der Keessel het recht van de provincie Holland in de vorm
van een commentaar op de Inleiding:  de  Praelectiones  iuris hodierni  ad  Hugonis  Grotii
Introductionem ad iurisprudentiam Hollandicam.m Noor het onderwerp vm de
belediging zijn Van der Keessels aantekeningen bij de aan hoon en lastering gewijde
afdelingen uit Boek III van de Inleiding van belang. Interessant is vooral hetgeen wordt

opgemerkt met betrekking tot de lastering, waarhet eerbegrip van De Groot in verband
wordt gebracht met het romeinsrechtelijke begrip iniuria, in de zin van contumelia:

' Iniuria sive contumelia in lure Romano late accipitur de omni delicto quo quid
ad contemptum vel dolorem alicuius dolo malo admittur et hoc modo eius
existimatio laeditur, quod proinde non tantum verbis sed et factis committi
potest' .193

Naar Romeins recht wordt onder contumelieuze iniuria elke opzettelijke handeling
of uitlating begrepen, die tot minachting of krenking van een ander strekt. Van een

dergelijke handeling ofuitlating ondervindt het slachtofferuiteindelijk schade aan zijn
eer (existimatio) Anders dan de zestiende- en zeventiende-eeuwse romanisten, die
overeenkomstig  D.  47.10.1.2 de fysieke integriteit  van het slachtoffer van diens
psychische integriteit onderscheidden'w, herleidt Van der Keessel elke contumelia

190  Vgl. NEve, 'Le droit compard',55-56; Feenstraen Waal, Seventeenth-century Leyden  law professors,
31.

191  Voor de rechtenfaculteit van Leiden kunnen in dit verband, behalve Van der Keessel, ook reeds Voet

en Scheltinga (1708-1765) wordengenoemd. Vgl. M. Ashmann, 'Grotiusas ajurist' in: Hugo  Grotius,

a great european, 1583-1645 (Delft 1983) 45; Feenstra en Waal, Seventeenth-century Leyden law

professors, 38.
192  D.G.  van  der Keesse\,  Praelectiones  iuris  hodiemi  ad  Hugonis  Grotii  Introductionem ad  iurisprudentiam

Hollandicam. Uitgegeven door P. van Warmelo, L.I. Coertze en H. L. Gonin, in het Afrikaans vertaaid
door H.L. Gonin i.s.m. D. Pont (6 din. Amsterdam/Kaapstad 1961-1975), Van der Keessel doceerde
het ius hodiernum van 1793/1794 tot 1805/1806: zie het voorwoord van de uitgever, p. XI. In 1800
verschenen zijn Dieses seleaae, een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit deze praelectiones.

Voor meer bijzondetheden zie P. van Warmelo, 'Praelectiones iuris hodierni ad H. Grotii Introductionem

ad iurisprudentiam Hollandicam van D.G. van der Keessel (ms Utrecht en ms Leiden)', TvR 23 (1955)
452-456.

193 Praelectiones iuris hodierni, ad Intr. III. 36.1.
194 Zie paragraaf 2.2.
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tot een aantasting van de eer van de gelaedeerde. Dat hij het begrip aistimatio in
dit verband in ruime zin hanteert, blijkt uit zijn gevolgtrekking dat de misdaden tegen
de vrijheid, die in afdeling III.35 van de Inleidinge afzonderlijk worden besproken,
in wezen ook schendingen van de eer van het slachtoffer inhouden:95 Door De Groot
worden deze misdaden evenwel als een aparte categorie aangemerkt, aldus Van der
Keessel, 'quoniam his factis libertas directe laeditur,  existimatio nostra apud alios
homines raro minuimr'.196  De  feitelijke hoon die  men een andere persoon aandoet,

maakt rechtstreeks inbreuk op diens vrijheid, dat wil zeggen op zijn recht dat hem
geen leed mag worden aangedaan. Dereputatie diede gelaedeerdebij zijn medemensen
geniet, ondervindt van deze inbreuk in de regel geen schade. Van der Keessel hanteert
het begrip eristimatio hier in de beperkte betekenis van de goede naam 'apud alios
homines',  de 'benigna opinio,  guam de honestate  nostra alii fovent' .m Deze goede
naam kan - overeenkomstig het systeem van de De Groot - enkel worden geschonden
door beledigende uitlatingen, iniuriae verbales. 198 Krenkingen van feitelijke  aard,
die inbreuk maken op het ruime eerbegrip dat samenhangt met de vrijheid, worden
door Van der Keessel aangeduid als iniuriae reales.199 De voorbeelden die De Groot
van deze feitelijke injuritn geeft - verkrachting, verleiding en overspel - zijn in de
visie van Van der Keessel niets meer dan aanvullingen op de uit het Romeinse recht
bekende gevallen. In deze contekst bezien omvat hoon elke wederrechtelijke

200

aantasting van andermans lichaam, goederen en rechten.201 De misdaden tegen het
lichaam, waaraan in afdeling III.34 van de Inleidinge een aparte plaats is toebedacht,
kunnen, indienzij opzettelijkzijnbegaan, bijgevolg ook als misdaden tegende vrijheid
worden aangemerkt.202 In laatste instantie kan men deze opzettelijke fysieke

195   Praelectiones   iuris   hodierni, ad Intr. III.36.1. Zie ook de aantekeningen bij Intr. III.35.1.
196  Praelectiones iuris hodierni,  ad  Intr.  III. 36.1.
197 Praelectiones iuris hodierni,  ad Intr.  III.36.1.  Zie ook de aantekeningen bij Intr. III.35.1,  waar Van

der Keessel de goede naam definieert als honor. Van deze laatste term bedient hij zich echter ook om
de eer in ruime zin - het recht van het slachroffer dat hem geen led mag worden aangedaan - aan
te duiden: ad Intr. III. 35.1 i.f.

198 Praelectiones iuris hodierni, ad Intr. III.35.1. Zie ook de aantekeningen bij Intr. III.36.1: 'Et adeo
ad delicia contra existimationem hic Grotius tantum refert iniuriam verbis vel scripture aut simili modi
illatam  ...' . Voor de 'soortgelijke wijze' waarop de hier bedoelde injurie kan worden toebebracht,
zie D.G. van der Keessel, Praetectiones in Libros XLVII et XLVm Digestorum exhibentes jurisprudentiam
criminatem usumfori Batavi applicatam et in novum Codicem criminalem  1809. Uitgegeven enin het
Engels vertaald door B. Beinhart en P. van Warmelo (6 din. Kaapstad etc. 1969-1981) ad D. 47.10
§ 9 (deel I, p. 292). In deze paragraaf omschrijft Van der Keesel het fameus libel, waarop hij de
schriftelijke belediging toespitst, als 'quaecumque scnlptura aut pictura vet cannen. in hfamiam  atiadus'.

1 9 9   Praelectiones  iuns  hodiemi,   ad   Intr.   I I I.3 5.1.
200 Praelectiones iuris hodierni, ad Intr. III.35.7.
201 Praelectiones iuris hodierni,  ad Intr. III.35.1.
lin  Praelectiones iuris hodierni, ad Intr. III.35.1. Zieook de aantekeningenbij Intr. III.34.5. Ook bepaalde

misdaden tegen het goed, waarop afdeling III.37 van de Inleiding betrekking heeft, zou men, indien
opzettelijk begaan, als 'hoon' mogen interpreteren. Zo laat D. 47.10.9 pr, betreffende het scheuren
van iemands kleding, zich heel weI in deze dubbele sleutel plaatsen. Van der Keessel volstaat in zijn
aantekeningen bij Intr. III.37.3 evenwel met in algemene zin opte merken, datde onderhavige afdeling
mede betrekkinghteft op' oinnia damna,  quae variis  speciebus criminis falsi,  stettionatus vet similium
deliaorum, de quibus in Libr.  47 et 48 D. agimr, inferuntur'. Zie voorts hetgeen hij opmerkt m.b.t.
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kwetsingen, evenals de andere vormen van hoon en de aantasting van de goede naam
door lastering, als inbreuken op de eer van het slachtoffer beschouwen. 203

In zijn Praelectiones iuris hodierni stelt Van der Keessel vast, dat in de door De
Groot geconstrueerde categorieen 'hoon' en 'lastering' in feite alle iniuriae van het
Romeinse recht kunnen worden ondergebracht. Als hij tot deze gevolgtrekking komt,
heeft hij het Romeinse injurienrecht zelf reeds nauwkeurig geanalyseerd in zijn
Praelectiones in Libros XLVIl et XLVIII Digestorum exhibentes jurisprudentiam
criminalem  usumfori  Batavi  applicatam  et  in  novum  Codicem  criminatem  1809:
Hoewel in dit collegedictaat door de schrijver ook aandacht is besteed aan het (ontwerp-)
Crimineel Wetboek voorhet Koning,ijk Holland, heeft het toch eerst en vooral betrekking
op het strafrecht van de Justiniaanse libri  terribiles.205  Ook in de aantekeningen bij
Digestentitel  47.10  kan men gedachten van De Groot terugvinden,  in het bijzonder

waar de schrijver de wijzen waarop de iniuriae kunnen worden onderverdeeld aan
de orde stelt. Hij wijdt daar slechts een enkel woord aan de traditionele tweedeling
iniuriae reales en verbales    die    in   D. 4 7.1 0.1.1 besloten ligt.206 Zeer uitvoerig
daarentegen staat hij stil bij de onderscheiding van de verschillende belangen die kunnen

worden geYnjurieerd. Aan de aantasting van corpus,  dignitas  enJama, bekend uit D.

47.10.1.2, voegt hij die van de libertas en bona toe.207 Dignitas wordt door hem
uitgelegd als de bijzondere waardigheid die aan hooggeplaatste personen toekomt.

Deze waardigheid gaat defama, in de zin van de reputatie die iemand in het algemeen

bezit, te boven. Onder libertas verstaat Van der Keessel behalve de fysieke vrijheid
ook de mogelijkheid om toekomende rechten uit te oefenen. Lichaam, waardigheid,
reputatie, vrijheid en goed worden door hem aangemerkt als eenieder toekomende

subjectieve rechten, een constructie die ook aan De Groots behandeling van het
delictenrecht ten grondslag ligt.208 Elke bewuste, wederrechtelijke inbreuk op deze
rechten houdt een minachting van de rechthebbende in, die deswege een actie moet
kunnen instellen:

de actio  kRis  Aquiliae in zijn Praelectiones  in Libros XLVII et XLVIII  Digestorum, ad D.  47.10 §  1
(deel I, p. 254).

203   Praelectiones  iuris   hodierni, ad Intr. III.36.1. Zie ook de aantekeningen bij Intr. III.35.1 i.f.
204 Van der Keessel doceerde het ius criminalem van 1772 tot 1782, waarschijnlijk zelfs tot 1809: zie

het voorwoord van de uitgever bij de Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  p.  XIX.
205 Slechts in de vorm van noten bij de Digestenteksten brengt Van der Keessel, daar waar hij dit nodig

acht, het ontwerp-Crimineel Wetboek ter sprake: zie het voorwoord van de uitgever, p. XXIII.
206  Praelectiones in Libros XLVH et XLVHIDigestorum, ad D. 47.10 § 2 (deel I, p. 258). De schriftelijke

belediging wordt in deze paragraaf aangemerkt als een species van de iniuria verbalis. Zie ook § 3-9,
waar de schrijver de respectieve wijzen van toebrengen van een injurie nader toelicht. In § 3 (deel
I, p. 266) merkt hij echter op, dat een onderscheiding van de iniuriae overeenkomstig de aard van
het geschonden belang de voorkeur verdient.

207  Praelectiones in Libros XLI/7/ et XI.,1/7// Digestorum, ad D. 47.10 § 2 (deel I, p 258-265).
208  Praelecn'ones in Libros XLVU et XL1/7// Digestorum,  ad D.  47.10  §2  (deel  I,  p.  258): '... injuriam

fieri  quotiens  impedimur aut  turbamur  in jure quod habemus  circa circa corpus,  libenatem,  bona,
dignitatemvet existimationeni. Zieook reeds deaantekeningen bij D. 47.10 § 1 (deel I, p. 252). Vgl.
De Groot, Inleidinge, 11.1.41 e.v., III.33.1; De iure belli ac pacis, 1.2.1.5, Il. 17.2.1.
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' Etenim in statu civile debet aliquod legitimum dari remedium quo laesiones
omnes jurisnostriavertamus et vindicemus:  sienimillasferreteneremur,  brevi
ita contemneret nos quilibet malevolus ut felices in ea republica esse non
possemus. Itaque data est injuriarum actio tamqu(un remedium generale adversus
omnem qui absquepraetextu aliquojuris sibi competentis juranostraviolat' . 209

Het is belangrijk te constateren, dat Van der Keessel de actio iniuriarum als een
algemene actie tegen elke aantasting van het ongestoorde genot van persoonlijk-
heidsrechten beschouwt. Beziet men in dit licht nogmaals het eerbegrip eristimatio
dat de schrijver in zijn aantekeningen bij de De Groots Inleiding hanteert, dan kan
men deze rechten uiteindelijk herleiden tot een zeer ruim recht op persoonlijke eer.

Ook de advocaat en schrijver Joannes van der Linden neemt de aard van het
geschonden belang tot uitgangspunt, als hij in zijn Regtsgeleerd, practicaal en koopmans
handboek de onrechtmatige daad aan de orde stelt.2'o In de zestiende titel van Boek I
geeft hij een eenvoudige en heldere beschrijving van het delictenrecht van de Bataafse
tijd, waarvoorhij vooral inspiratieputuithet Romeins-Hollandse recht vande voorbije
periode:"  In dezetitelvindt mende classificatievan de 'misdaeden' uit de Inteidinge
terug, met dien verstande dat de door De Groot onderscheiden delicten 'hoon' en
'lastering' door Van der Linden zijn aaneengesmeed tot de misdaad tegen de eer. De
schrijver staat een 'actie van injurie' toe voor 'alle daaden of gezegden, met een
oogmerk  om te beledigen, tot schending van iemands eer ingerigt':12 Wat betreft
de terminologie die de schrijver hanteert, kan in de eerste plaats worden vastgesteld
dat hij 'injurie' en 'belediging' als gelijkwaardig beschouwt. Voorts verdient het
opmerking, dat hij zowel de iniuria reatis als de iniuria verbalis - waartoe hij ook
de belediging bij geschrifte rekent - relateert aan het schenden van iemands eer. Van
de inbreuken op de zedelijkheid, waarop in de handboeken van het Romeins-regionale
recht nog speciaal de aandacht is gevestigd, treft men bij Van der Linden nog enkel
de defloratie aan. Hoewel hij ook dit geval onder de noemer van de misdaad tegen
de eer heeft gebracht, heeft hij hiervoor een actie    van een geheel eigen    aard
ontworpen. 213

De actie uit injurie en de actie uit defloratie zijn door Van der Linden ook
opgenomen in zijn ontwerp van een Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk Holland

209 Praelectiones in Libros XLVII et XLVIH Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 252).
210 Joannes vander Linden, Regtsgeleerd, practicaal en koopmans handboek (Amsterdam 1806) I. 16.2-5.
21 1   Nietzonderreden noemt Ranchod, Foundations,19, Vander Linden'the last commentator on classical

Roman-Dutch law'. Zie in dit verband ook F.F.X. Cerutti, 'Het Ontwerp Burgerlijk Wetboek van Joannes

vanderLinden(1807)'  in: Opstellenoverrechtenrechtsgeschiedenis,aangebodenaanprof.mr.  B.H.D.
Hermesdorfter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en Oud-vaderlands recht aan
de Katholieke Universiteit k Nijmegen (Deventer 1965) 40.

111 Regtsgeleerd, practicaal en koopmans handboek, 1.16.4.
113 Regtsgeleerd, practicaal en koopmans handboek, I.16.4. De inhoud van Van der Lindens 'actie uit

defloratie' stemt grotendeels overeen met hetgeen Hugo de Groot in Inleidinge, III.35.8, leert.
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van  1807-1808.214  In dit ontwerp,  dat nog geheel aansluit  bij  het oude Romeins-
Hollandse rechtz'5, is het delictenrecht geregeld in de dertiende titel van Boek III.
De openingsbepaling van deze titel, waarin in algemene zin wordt gesproken van het
'een  ander  in zijn Persoon,  Eer, of Goederen beledigen', is licht misleidend.216  Zij
kan doen vermoeden, dat onder de belediging 'in de persoon' of 'in de goederen'
de iniuria realis - de feitelijke verachting van het slachtoffer - moet worden verstaan.
Naar het mij voorkomt, wordt de term'beledigen' door Van der Linden op deze plaats
echter in de neutrale betekenis van aantasten of schenden gehanteerd. De aantasting
van de persoon vindt plaats door doodslag en verwonding (artt.  III. 13.2-6), die van
het goed door ontvreemding en beschadiging (artt.  III. 13.32-36). De iniuriae reales
daarentegen horen thuis bij de schending van de eer, waarvoor Van der Linden in
artikel  III. 13.7 bepaalt:  'Die door woorden, geschriften, of dadelijkheden iemands
eer beledigt, is gehouden de injurie of aangedane hoon te beteren'.217 Deze definitie
van het delict iniuria is minder geslaagd dan die in het Regtsgeleerd handboek, nu

een verwijzing naar des daders oogmerk tot beledigen ontbreekt.218 In tegenstelling
tot de andere delicten die in de onderhavige titel zijn ondergebracht, ligt er aan de
injurie contu,nelia jegens de gelaedeerde ten grondslag. Voor de mondelinge belediging

spreekt Van der Linden in dit verband van het smadelijk bejegenen van het slachtoffer
en daardoor krenken van diens eer of goede naam.219 De nadere delictsomschrijvingen

214 Joannes van der Linden, Ontweip Burgert#k Wetboek 1807/1808. Heruitgave met enige nog onuitgegeven

stukken verzorgd door J.Th. de Smidt (Amsterdam 1967) III.13.7 e.v. (injurie) resp. III.13.23 e.v.
(defloratie).

215 Vgl. Cerutti, 'HetOntwerp',51-58, i.h.b. deconclusie op 57-58. Voorde Romeins-Hollandse signatuur
van de voorontwerpen van de Staatscommissie 1798, die de voornaamste bronnen van inspiratie voor

Van der Lindenzijngeweest, zie J.Th. de Smidt, Codificatie-periketen (Deventer 1966)8-9. Zieverder
Ranchod, Foundations, 92-97; J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese

coddicatiegeschiedenis  (2e dr. Groningen 1992) 271-275.
216 Ontwerp Burgerlijk Wetboek, III.13.1: 'Allen, die door eene ongeoorloofde daad een ander in zijn

Persoon, Eer, of Goederen beledigen, zijn (behalven de straffe, die de Wet op zoodanige daad stelt,)
verbonden tot vergoeding van de schade, daar door veroorzaakt'. Bij de behandeling van de aantasting
van de persoon (artt. III.13.2-6) en die van het goed (artt. III.13.32-36) keert de term 'beledigen' niet

terug.

217  Ontwerp Burgerlijk Wetboek, III. 13.7. In de hierop volgende bepalingen wordt in de regel gesproken
van 'injurie', slechts 66nmaal van 'belediging', nimmer van 'hoon'. Wel relateert Van der Linden het

begrip 'injurie' op enkele plaatsen aan dat van het 'beledigen': vgl. artt. III.13.10, 14, 16 en 21.
218  In dit opzicht is ook de redactie van de artt. III. 13.11 ('Injurie met woorden wordt begaan door allen,

die  ...') en 13 ('Alle dadelijkheden, waardoor men ...') weinig gelukkig, waar zij doet voorkomen
dat er ook bij voor een onbedoelde, culpoze krenking van de eer een actie kan worden ingesteld. De
redactie van art. III.13.12 inzake schriftelijke injurie is duidelijker, aangezien gesproken wordt van
het iemand trdchten te krenken. Het subjectieve vereiste van het beledigingsoogmerk heeft Van der
Linden eerst opgenomen in art. III. 13.16.

219 Ontwerp Burgerlijk Wetboek, III,13.11: 'Injurie met woorden wordt begaan door allen, die in het
openbaar iemand woordelijke verwijtingen doen, scheldnamen toevoegen, of op eenige andere wijze
met woorden smadelijkbejegenenenbespotten, waardoordeszelfseerengoede naamgekrenktwordt'
Naar de letter genomen, valt de belediging die men een ander aandoet zonder dat daarbij derden aanwezig

zijn, buiten deze delictsomschrijving.
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van de schriftelijke22o en de feitelijke injurien' wijken weliswaar in terminologisch
opzicht sterk af van die van de mondelinge injurie, maar ook zij brengen de gedachte
van de contumelia duidelijk tot uitdrukking. Als een bijzonder geval van het feitelijk
schenden van andermans eer, heeft Van der Linden opnieuw de 'ontering en
bezwangering van een vrouwspersoon' afzonderlijk geregeld.222

Het gehele scala aan juridische handboeken uit de Nieuwe Tijd overziende,  kan men
vaststellen dat, op welke wijze en onder welke noemer de schrijvers de minachting
van andermanspersoonookbehandelden, welkenuances zij ook aanbrachten, zij steeds

de gevoelens van degene die werd geminacht voor ogen hadden. In welke vorm de
contumelie ook was toegebracht en welk aspect van iemands persoon daarbij was
getroffen, uiteindelijk behoorde de krenking van het gevoel van eigenwaarde van het
slachtoffer te worden vergolden. Zoals reeds Wielant zijn lezers voorhoudt, is er sprake
van een injurie als iemand iets 'ter herten trect ende fait danof make'.223 Indit verband
zijn goede naam, bijzondere waardigheid, maar bijvoorbeeld ook persoonlijke vrijheid,
lichamelijke integriteit en ongestoord genot van stoffelijke zaken slechts facetten van
het individuele eergevoel van de mens.224 Op deze wijze bezien verschilt de ro-
meinsrechtelijke iniu,ia, die vanaf de middeleeuwen het rechtsdenken over persoonlijk-
heidskrenking in zo'n belangrijke mate heeft bepaald, niet zo wezenlijk van het
hedendaagse juridische begrip 'belediging' als wel wordt aangenomen.225 In het
vervolg zal ik mij dan ook hoofdzakelijk van deze laatste term bedienen, in de betekenis
van elke aantasting van iemands persoon, elke schending van iemands eer in de meest
ruime zin.

3.  ONDERSCHEIDING DER BELEDIGINGEN

In de vorige paragraaf is gesproken over de wijze waarop de krenking van de
persoonlijkheid, iniuria in de zin van contumelia,  in de juridische commentaren van
de Nieuwe Tijd is gedefinieerd. Daarbij is gebleken, dat de schrijvers hetzij de wijze
van toebrengen van een injurie, hetzij de aard van het door deze injurie geschonden
belang mede in hun definities betrokken. Hiermee zijn reeds twee belangrijke
onderscheidingen van de beledigingen genoemd. Daarnaast werd door de schrijvers
dikwijls onderscheiden, of de belediging de gelaedeerde direct of indirect -  in de persoon

220 Ontwerp Burgerlijk Wetboek, III. 13.12: 'Injurie in geschrift wordt begaan door allen, die in openbare
of bijzondere geschriften, of ook door tekeningen of prenten, iemand in zijnen goeden naam trachten
te krenken, verachtelijk, of bespottelijk te maken'.

221 Ontwerp Burgerlijk Wetboek, III. 13.13; 'Alle dadelijkheden, waar door men iemand smadelijk bejegent,
verpligten den Dader tot vergoeding van geschonden eer'. In deze delictsomschrijving heeft Van der
Linden geheel ten overvioede nogmaals de gehoudenheid tot betering neergelegd, die reeds in art. HI. 13.7
voor elke injurie is verwoord.

222 Ontwerp Burgerlijk Wetboek, III.13.23-31.
223 Wielant, Colle instructie, 139.2.
224 Zie ook Bliss, Belediging, 61-64.
225 Vgl. J.C. van Oven, Leerboek  van  Romeinsch  privaatrecht  Oe dr. Leiden 1948) 245,
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van een ander - was aangedaan. Een vierde classificatie die men in de handboeken
aantreft, is die overeenkomstig de ernst van de toegevoegde krenking. In de nu volgende
afdelingen zal ik aan de hand van hetgeen daaromtrent in de juridische commentaren
wordt geleerd, deze vier wijzen waarop beledigingen kunnen worden geclassificeerd
nader beschouwen.

3.1  De  wijze  van  toebrengen  van  een  belediging

Ongeacht of zij het praktijkrecht ofhetJustiniaanse recht behandelden, onderscheidden

de rechtsgeleerde schrijvers de iniuriae gewoonlijk naar de wijzen waarop zij konden
worden toegebracht. Zij volgden hierin vooral de middeleeuwse romanisten na, die
de in D. 47.10.1.1 gemaakte tweedeling van iniun'a realis en verbalis hadden uitgebreid
met de categorie iniuria litteris. De manier waarop de drie vormen van injurieus gedrag
door de nieuwe commentatoren werden uitgewerkt, verschilde echter van auteur tot
auteur. Zo werd de belediging bij geschrifte nu eens als een zelfstandige verschijnings-
vorm van de belediging aangemerkt226, dan weer als een species van de woordelijke
belediging gekwalificeerd. 227 Ook binnen de feitelijk toegebrachte beledigingen
onderscheidde men wel species, bijvoorbeeld de eerkrenking door middel van gebaar
en die bij wege van spotprent. 228 Aan bepaalde uitingen van beledigend gedrag die

zeer ernstig van aard waren, wijdden vooral de praktijkjuristen in hun commentaren
veelal aparte afdelingen. Zo vindt men dikwijls het fameus libe1229, de valse aan-
klachtl  en de majesteitsschennis23' afzonderlijk besproken.

Enige voorbeelden van hetgeen in de juridische handboeken uit de voorliggende
periode als belediging is omschreven, mogen ter illustratie dienen. Ik wil in dit verband

speciaal de aandacht vestigenop decommentaren gewijd aan het inheemse (gewoonte-)
recht, om opnieuw te kunnen vaststellen, hoezeer deze geschriften op het Romeinse

226 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 198,199); Wielant, Corte
instructie, 142·, Damhouder, Practijcke en(ie handbouck, 138,· Matthaeus, De criminibus, 41 .4.1.1·,
Voet,  Commenmrius ad Pandecms,  ad  D.  47.10  §  10.

227 Wesenbecius, Commenmrii in Pandectas, ad  D. 4 7.1 0§3; Christinaeus. In leges municipales,  II.4.1

en 5; Vinnius, Institutionum iniperialium commentan'us, ad I. 4.4.1 § 1, Van Leeuwen, Censurafbrensis,
V.25.7

228 Matthaeus, De criminibus,  47.4.1.1.  Zie ook Damhouder, Practijcke  ende  handbouck, 139, die aan

de  injurie bij gelaat of gebaar een apart hoofdstuk heeft gewijd.  Door Van der Keessel, Praelectiones

iii Libros XLVH et XLWHDigestorum, ad D. 47.10 § 9 (deel I, p 292), is de spotprent ondergebracht
bij het fameus libel, welke laatste op zon beurt is aangemerkt als een species van de iniuria  litteris.

229  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpractijken,1.41 (deel I, p. 187); Wielant, Corte instructie,
129; Damhouder, Practijcke  ende handbouck,  125. Het smaadschrift wordt ook als een zelfstandig
delictbeschouwd doorZypaeus, Notitia  iuris Belgici.IXDefamosis libellis. Anselmus, Codex Belgicus ,
sub 'Pasquillen'; Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Pasquillen'  Door deze schrijvers worden de
schriftelijke belediging en het smaadschrift echter volledig vereenzelvigd. Matthaeus, De criminibus,
47.4.1.5 resp. 47.4.2.5, heeft het smaadschrift ondergebracht bij de iniuria litteris, maar heeft een

aparte afdeling aan haar bestraffing gewijd.
230 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken. 1.46 (deel I, p. 186); Wielant, Corte  instructie,

132; Damhouder, Practe'cke ende handbouck, 121; Zypaeus, Non'tia iuns Belgici, IX De accusationibus:
Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Calumnien'.

231  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practjken, I.25 (deel I, p 134-136); Wielant, Com' instructie.

61; Damhouder, Practijckeendehandbouck,62. VanZurck, Codex Batavus, sub 'Majesteits-schennis'.
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injurienrecht zijn georienteerd. Vele casus waarmee de practici vooral de feitelijke
vormen van belediging toelichten, ontlenen zij aan Titel 10 van Boek 47 van de
Digesten. Bij hen vindt men onder andere de gevallen beschreven van het zonder geldige
reden jegens iemand procederen232, het misbruiken van rouwkleding233, het ten
onrechte iemand als schuldenaar aanspreken234 en het opzettelijk hinderen van de
burenn: De huisvredebreuk - in het Romeinse recht strafbaar gesteld in de La
Cornelia - wordt in de handboeken vaak nadrukkelijk naar voren geschoven als een
ernstig grievende daad tegenover de bewoner.236 Naast het scheuren van de kleding
van het slachtoffer, bekend uit  D.  47.10.9 pr, wordt  ook wel het afslaan van diens
hoed genoemd.237 Verder kwalificeren de schrijvers niet slechts het slaan met hand,
stok of steen als een beledigende handeling, maar overeenkomstig D. 47.10.15.1 ook
het dreigement daartoe.238 Naar analogie van D. 47.10.13.7, betreffende het
verhinderen dat iemand gebruik maakt van een gemeenschappelijk goed, beschrijven
zij de situatie waarin een belediging wordt toegevoegd door degene 'die mij verbijet
mijn beesten te weyde opte gemeynte oft vrunte der gemeynten toebehoirende'. 239

Als voorbeeld van een woordelijke belediging noemen de auteurs onder andere
het verwijzen naar lichamelijke gebreken, twijfelachtige afkomst of kwalijke
karaktereigenschappen van een ander.240 Wat betreft de laatdunkende uitlatingen
over iemands karakter, wordt in de commentaren zeer vaak het uitmaken voor leugenaar

232  D. 47.10.13.3. Vgl. Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpract#ken, I.57 (deel I, p. 199); Wielant,
Corie instructie, 141.5; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.6.

233 D. 47.10.15.27. Vgl. Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 199).
234 D. 47.10.15.33. Vgl. Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpract(/ken, I.57 (deel 1, p. 199);

Wielant, Corie instructie, 141.5; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.7. Zieook Van Zurck,
Codex Bamvus, sub 'Injurie' § 15: het verkopen van iemands goederen als ware deze persoon een
nalatige schuldenaar.

235 D. 47.10.44. Vgl. Wielant, Corie instructie, 141.6, Damhouder, Practijcke en(ie handbouck, 137.9.
236 D. 47.10.5. Vgl. Vander Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 198 en 199);

Zypaeus, Notitia iuris  Belgici, 1X De injurijs § 1·, Wan Zurck, Codex Bamvus, sub 'Injurie' § 5 (zie

ook § 6 inz. het onbevoegd betreden van iemands boomgaard of visserij). Bij de bespreking van de
iniuria atrox in paragraaf 3.4  zal  nog  op de  bijzondere  bescherming  van de  huisvrede  worden
teruggekomen.

237 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 198, 201); Wielant, Corie

instructie, 141.1; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137, korte inhoudsopgave vanhetkapittel,
sub  1, alsook  137.1.

238  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.57 (deel I, p. 201); Wielant, Corte instructie,
141.2; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.2, Christinaeus, /n leges municipales,  II.4.2,
Zypaeus, Notitia  iuris   Belgici,  1X  De  injurijs %1, Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien' § 4,5

en 8.

239 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 199). Vgl. Wielant, Corte
instructie, 141.5; Damhouder, Practecke ende handbouck, 137.8.

240  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpractijken,1.57 (deel I, p. 200); Wielant, Corte instructie,
140.3, Damhouder, Pmmlcke endehandbouck, 136.4. Vgl. ook Huber, Heedensdaegse rechtsgeleenheyt,
VI.6.8.
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Het in omloop brengenen zingen van een spotlied.  Gravure van A. Matham. in: Jacob Cats,  Alle dewercken
(2  din.  Amsterdam  1712)  II,  262  (foto  Kathotieke  Universiteit  Brabant)

of bedrieger vermeld.241 Men vindt er veelal ook het een ander betichten van een
strafbaar feit als een beledigende uitlating aangemerkt242, soms ook het hem toewensen
van enig onhei1243. Zoals de schrijvers de bedreiging door daden tot de feitelijke
beledigingen rekenen, zo brengen zij het gesproken dreigement onder bij de verbale

beledigingen. 244

241  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken,1.51 (deel I, p. 200): Wielant, Corte  instructie.
140.5; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.6; Christinaeus, In leges municip(lies, II.4.1.

Zypaeus, Notitia iuris Belgici, IX De injurijs § 1·. Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien' § 3. Van
Zurck, Codex Bamvus, sub 'Injurie' § 11.

242  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpractijken,1.51 (deel I, p. 198,199 en 200); Christinaeus,
/,1 leges munia'pales, H.4.1 (zie ook II.4.10); Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Injurie' § 13. Voor
de v raag, of de dader wordt gedisculpeerd indien hij de waarheid van de door hem gedane aantijging
kan bewijzen (exceptio veritatis), zie nader paragraaf 4.5.

243 Wielant, Cone instructie, 140.11: Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.15.

244  Wielant, Com instructie, 140.10, Damhouder, Practi)'cke ende handbouck,   136.14.
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Bij de behandeling van de schriftelijke belediging plaatsen de schrijvers het 'fameus
libel' of'pasquil', het publiekelijk verspreide smaadschrift (en daarmee vergelijkbare
figuren zoals het spotlied) op de voorgrond. Wat zij echter precies onder dit delict
verstaan, verschilt van auteur tot auteur. Ook de verhouding van het smaadschrift
tot de eenvoudige iniuria litteris wordt, als er al wordt onderscheiden, niet door alle
auteurs op dezelfde wijze verwoord. Van der Tanerijen spreekt bij zijn behandeling
van de actie uit injurie in algemene zin van een belediging bij geschrifte, waardoor
iemand in zijn eer of goede naam wordt verkort.245 Hij acht het daarbij irrelevant
of de schrijver het beledigende geschrift met zijn eigen naam dan wel met die van
een ander heeft ondertekend. Uit zijn opmerking dat de waarheid van het geschrevene
de dader disculpeert, 'mitsdat wel betaempt dat men die misdaden der lieden, die quaet
zijn,  ontdecken',  mag men afteiden dat Van der Tanerijen bij de schriftelijke belediging
vooral de valse aantijging van een strafbaar feit voor ogen heeft.246 Het 'criesme
in libello famoso' daarentegen, dat door Van der Tanerijen afzonderlijk wordt
besproken, wordt door hem ruim gedefinieerd als het in de openbaarheid brengen
van enig geschrift 'dairmede dat men iemende verschaemt, onteert oft van live oft
goede belast'.147 Een smaadschrift behoeft zijns inziens derhalve niet steeds  een

verwijzing naar een gepleegd delict in te houden, maar kan ook bestaan in uitlatingen
die het slachtoffer in een ander opzicht krenken. Aan het waarheidsgehalte van een
libel dat intussen wal op het onthullen van iemands crimineel gedrag betrekking heeft,
gaat de schrijver  op deze plaats stilzwijgend voorbij, evenals  aan de ondertekening
vaneen dergelijkgeschrift. Wielanten Damhouder wijden aan de iniuria litteris slechts
een kort hoofdstuk248 waarin zij integraal verwijzen naar hun eerdere bespreking
van het fameus libel.249 Laatstgenoemd delict, waartoe zij ook het spotlied reke-
nenao, beperken zij - zoals Van der Tanerijen de gewone schriftelijke belediging -
tot het iemand ten onrechte betichten van een strafbaar feit. Voor de daardoor bij
het slachtoffer veroorzaakte diffamie stellen zij degene die het libel 'dicteert, maect,
scrijft, zaeijt oft aen de dueren, poorten oft mueren hecht' aansprakelijk. Wil er bij
Wielant en Damhouder derhalve sprake zijn van een smaadschrift, dan dient het
kwestieuze geschrift op enige wijze in de openbaarheid te zijn gebracht. Het is dan
ook opmerkelijk, dat deze schrijvers in hun hoofdstuk gewijd aan de schriftelijke injurie,
geen melding maken van het eenvoudige, rechtstreeks aan het slachtoffer gerichte
beledigende geschrift. Voor de aansprakelijkheid van de schrijver van het publieke
smaadschrift benadrukken zij intussendathet geen verschil maakt, ofdeze het geschrift
met zijn eigen naam, met andermans naam of met een gefingeerde naam heeft

245  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practi/ken,  I.57 (deel I, p.  199).
246 Boec van der loopender practo'ken,  I.57 (deel  I,  p.  199).
247 Boec van der loopender practqken,  I.47 (deel I, p.  187).
248 Wielant, Corte instructie, 142: Damhouder, Practijcke  ende  handbouck,  138.
249 Wielant, Corie  instructie, 129·, Damhouder, Practijcke  en(ie  handbouck,  115.
250 Het spotlied kan worden aangemerkt als een bijzondere vorm van zowel een schriftelijke belediging

als een mondelinge belediging, al naar gelang het accent wordt geplaatst op het vervaardigen en
verspreiden van het lied dan weI op het zingen daarvan. Vgl. L.P. Grijp, 'Spotliederen in de Gouden
Eeuw', 1/B 18 (1992) 340.
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ondertekend.25' Door latere praktijkjuristen zoals Van der Zype, Anselmus en Van
Zurck wordt, onder verwijzing naar inmiddels verschenen regelgeving op dit terrein,
aan het fameus libel een veel ruimere delictsomschrijving gegeven. Elke vorm252

van het schriftelijk (en ook mondeling) in de omloop brengen van geruchten, die iemands
eer of reputatie in enig opzicht kunnen schaden, wordt door hen onder de noemer
van het fameus libel gebracht. Wel brengen deze schrijvers, die net als Wielant en
Damhouder voorbijgaan aan de eenvoudige schriftelijke belediging253, het publieke
smaadschrift voornamelijk in verband met het beledigen van de overheid of de kerk.254

Zij reppen daarbij  met geen woord  over de ondertekening  van het geschrift.
Van de humanistische rechtsgeleerden onderscheiden Van Wesenbeek en Vinnius

de libellus famosus duidelijk van de eenvoudige iniuria litteris, waar zij het publieke
smaadschrift aanmerken alsde meesternstige vorm waarineenbeledigingbij geschrifte
kan plaatsvinden.255 Voet heeft bij zijn behandeling van de schriftelijke injurie weinig
oog voor het gewone beledigende geschrift en bepaalt zich reeds snel tot het fameus
libel:

'Literis injuriafit,  si guis libello Principi vet alteri dato famam alicujus  insectatus
fuerit... vel ad alicujus contemtum  & ludibrium atque infamiam inscriptionem,
vet historia,n, vel comoediam, vet libellum, vet cantilenam composuerit, ediderit,
vulgaverit,  communicaverit,   impresserit,  dolove  malofecerit,  quo quid  eorum
fieret' 356

Voor elke aantasting van iemands persoonlijke eer of feitelijke reputatie door middel
van een geschrift dat openbaar is gemaakt, kan de schrijver, maar bijvoorbeeld ook
de drukker of de uitgever, wegens smaadschrift worden aangesproken. Evenals Van
Wesenbeek257 merkt Voet258 Op dat de schrijver het libel, behalve onder zijn eigen
naam, ook onder andermans naam of zelfs zonder enige naamsvermelding kan hebben
gepubliceerd. Het standpunt van met name Voet wordt voor zijn tijd bekritiseerd door
Van der Keessel.  In de eerste plaats wenst deze het smaadschrift duidelijk onderscheiden
te zien van andere vormen van iniuria scripta, aangezien het een atrocem iniuriam

251 Wielant, Corte instructie, 129.6; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 125.7.

252  Zypaeus, Notitias iuris Belgici, IX Defamosis libellis  §1. Anselmus,  Codex Belgicus, sub 'Pasquillen'
§ 1; Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Pasquillen' § 1, la, 2 en 3.

253  Onderscheidenwordtslechts tussende feitelijkendemondeling toegebrachteinjurie: Zypaeus, Notitia
iuris  Beigici,  IX  De  injurijs  § 1, Anselmus, Codex Belgicus.  sub ' Injurien'  aanhef: Van Zurck.  Codex
Bamvus, sub 'Injurie' § 1 e.v.

254 Slechts Anselmus, CodexBelgicus, sub 'Pasquillen' § 1, spreekt van fameuze libellen'tegensde Religie,
ghemeyne welvaert, tegens de Hoocheyt, Overheyt, ofte Souverainiteyt, ofte oock tegens eenighe
particuliere persoonen'

255 Wesenbecius, Commenmrii in Pandecras,  ad  D.   47.10   § 19; Vinnius, Instimtionum  imperialium
commentaritis, ad I. 4.4.1 § 1.

156 Voet,  Commentarius ad  Pandectas, ad D. 41.10 § 10.
257  Commentarii in Pandecms, ad D. 47.10 § 19, waar Wesenbeciusdetekstvan UIp. D.47.10.5.9 citeert

C etiamsi  alterius  nomine  ediderit,  vel  sine  nomine').
258 Commentarius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 10, waar Voet verwijst naar Ulp./Pap. D. 47.10.15.29

en naar C. 9.36.
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inhoudt.259 Deze zware belediging, die niet per se in de aanklacht van een bepaald

strafbaar feit behoeft te bestaan, is door de dader op enige wijze in de openbaarheid
gebracht, 'sive peraffixionem,  sive pereditionem libri,  aut venditionem,  donationem,
sparsionem, aliumve modum'.260 Kenmerkend voor het smaadschrift is volgens Van
der Keessel, dat het door de schrijver anoniem of onder een valse of gefingeerde naam
is gepubliceerd. Van een libellusfamosus kanderhalve geensprake zijn als de schrijver
het geschrift van zijn eigen naam heeft voorzien.261 Het is daarentegen irrelevant,
of degene tegen wie het libel is gericht, daarin met name is genoemd.262 Dit slachtoffer
kan zowel een privaat persoon als, wat meer voorkomt, een openbare figuur zijn. 263

3.2  Het  door  de  belediging  geschonden  belang
In paragraaf 2.3 is opgemerkt dat de wijze waarop Hugo de Groot in zijn Inleidinge
tot de Hollandsche rechts-geleerdheid het delictenrecht bespreekt, geheel verschilt
van die van andere schrijvers. Ook De Groot onderscheidt de iniuria  realis,  verbalis
en litteris naar de manier waarop een inbreuk op iemands persoonlijkheid wordt
gemaakt. Hij neemt evenwel niet de actie waarmee het geschonden belang kan worden
vervolgd tot uitgangspunt, maar de aard van het belang dat is aangetast. Door een

injurie wordt de eer of de vrijheid van het slachtoffer, die beide deel uitmaken van
diens onvervreemdbare rechten, aangetast. De eer is hierbij nader bepaald tot de goede
naam die de gelaedeerde in de samenleving bezit (eer in beperkte zin), de vrijheid
tot het eergevoel dat samenhangt met de integriteit van de persoon (eer in ruime
zin).264 Waar ongeoorloofde uitlatingen bij monde of bij geschrifte afbreuk kunnen
doen aan de goede naam, daar kunnen feitelijke gedragingen indruisen tegen het eigen
eergevoel. De Groot spreekt  in dit verband van 'lastering' respectievelijk  'hoon'.
Opvallend is de soberheid waarmee hij deze delicten toelicht: als voorbeelden van
hoon noemt hij slechts een drietal zedendelicten; voor de lastering volstaat hij met
het noemen van de beschuldiging van een strafbaar feit.265 De zware belediging
die iemand in de vorm van een smaadschrift wordt aangedaan, blijft onbesproken.
Uit een juridisch advies van zijn hand van 7 februari 1616, opgenomen in de
Hollandsche consultatien, blijkt evenwel dat ook De Groot het fameus libel als een

259 Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 § 9 (deel 1, p
282,284).

260  Praelectiones in Libros XLVII et XL 1/7/I Digestorum,  ad D. 47.10 § 9 (deel I, p. 284).  In het vervolg

van deze paragraaf (p. 292) wordtdoor Van der Keessel het smaadschrift 'qua certum et capitale crimen
alicui objicitur' het ernstigst geacht.

261 Praelectiones in Libros XLI/71 etXLVHIDigestorum, ad D. 47.10 § 9 (deel I, p. 286, 288, 290), waar
Van der Keessel opmerkt dat D. 47.10.5.9 (' etiamsi atterius nomine ediderit vet sine nomine') wordt
overruled door C.Th. 9.34 resp. C. 9.36, welke bepalingen de onbekendheid van de schrijver van
het smaadschrift veronderstellen.

262 Praelectiones in Libros XLVII et ALVm Digestorum, ad D. 47.10 § 9 (deel I, p. 290, 292). Zie ook
Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 10 i. f., naar wie Van der Keessel in dezen verwijst.

263 Vgl. Praelectiones iuris hodierni. ad Intr. 1II.36.2. Zie ook Van der Keessels Theses selectae juris
Hollandicie:Zelandici, adHugonis Grotii IntroductionemadjurisprudentiamHollandicam<Amsterdam
1860) nr. 802.

264 De Groot, Inleidinge, III.36.1 resp. III 35.1.
265 Inkidinge, III.35.7 (verkrachting), 8 (beslaping) en 9 (overspel) resp. III.36.2.
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'atroce injurie' beschouwt. Wil er echter sprake zijn van een fameus libel, zo266

merkt hij op, dan moet het slachtoffer in het geschrift met name zijn genoemd of althans

nauwkeurig zijn bepaald.
De wijze waarop respectievelijk Van Leeuwen, Huber, Van der Keessel en Van

der Linden de belediging behandelen, vertoont, zoals men in paragraaf 2 heeft kunnen
zien, grote overeenkomsten met die van De Groot.267 Ook deze juristen leggen de
aard van het geschonden belang, de eer van de gelaedeerde, aan hun beschouwingen
ten grondslag. Het systeem van de Inleidinge is door hen evenwel in zoverre
vereenvoudigd, dat de strikte scheiding van eer in beperkte en eer in ruime zin is
komen te vervallen. Elke minachting die men een ander bij daad, woord of geschrift
betoont, houdt voor dit slachtoffer een verkorting van zijn maatschappelijke reputatie
of zijn persoonlijke eer in. Met uitzondering van Van der Keessel, die in zijn
Praelectiones iuris hodierni de romeinsrechtelijke iniuriae in het systeem van de
Inleiding inpast, geven ook deze auteurs weinig voorbeelden van injurieus gedrag.
Zo beperkt Van Izeuwen zich tot het uitbreiden van de groep zedendelicten die feitelijke
hoon inhouden.268 Huber, die de zedendelicten in afzonderlijke hoofdstukken heeft
neergelegd269, noemt de beschuldiging van een strafbaar feit, de verwijzing naar
een lichamelijk gebrek en de betichting vaneen leugenals voorbeelden van mondelinge
hoon. 270 Wel besteden beiden - evenals Van der Keessel - bijzondere aandacht aan
het fameus libel, waarvoor zij de van overheidswege uitgevaardigde regelgeving bespre-
ken. 271

3.3  Direct  en  indirect  toegebrachte  beledigingen
Van een beledigende uitlating of handeling was in de eerste plaats degene aan wie
zij rechtstreeks was toegevoegd het slachtoffer; hem viel de contumelia ten deel.  In
bepaalde gevallen echter kon iemand die een zekere gezagspositie ten aanzien van
deze persoon innam, mede als slachtoffer worden aangemerkt. Zo was men van mening,
dat een vader beledigd kon worden in de persoon van zijn kinderen, een man in die

266 Advies d.d. 7 februari 1616: Hollandsche consultatien, III.2.167 nrs. 1 en 2, als bijlage toegevoegd
aan de uitgave Dovring-Fischer-Meijers van de Inteidinge, 361-362.

267 I)at deze schrijvers Grotius niet volledig in diens denktrant volgen, zal blijken in paragraaf 4.1, waar

de bedoeling diede daderbij het gewraaktegedrag heeftgehad (animusiniuriandi) tersprake zal komen.
268 Van Leeuwen, Roomsch Hollandsch recht, IV.37.4-12.

269 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.11 en 12. Zie ook Van der Linden, Regtsgeleerdpraaicaal
en koopmans handboek, 1.16.4.

110   Heedensdaegse  rechtsgeleertheyt,  VI.8.7  en 8.
11\ VanLeeuwen,RoomschHollandschrecht,W.31.1,Huber,Heedensdaegserechtsgeleertheyt, VI.8.18,

VI.9.1; Van der Keessel, Praelectiones  iuris  hodierni. ad Intr. III.36.2 (zie noot 37). Zie ook Van
der Keessels Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad D.  41.10  § 9 (deel I, p. 290),
waar de opvatting van De Groot, dat in een fameus libel het slachtoffer met naam moet zijn genoemd,
wordt bestreden. Een bespreking van het smaadschrift ontbreekt bij Van der Linden, Regtsgeleerd
pacticaal en koopmans handboek, 1.16.4.
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van zijn (toekomstige) vrouw en een meester in die van zijn knecht of dienster.272
Ook het geval van de abt die is gekrenkt door een onheuse bejegening van een van
zijn monniken, wordt in enkele handboeken vermeld.273 Soms is de kring van
slachtoffers wel erg ruim getrokken, bijvoorbeeld door Van der Tanerijen die ook
de grootvader, broer en neef tot de beledigde personen rekent.274 Damhouder gaat
zelfs zover de verdere verwanten van degene die rechtstreeks is getroffen, tot mede-
slachtoffers te verheffen.275 Of de dader ook had beoogd om nu juist degene, die
zich de belediging mede aantrok, in zijn eer te krenken, werd in de regel niet terzake
doende geacht.276 Elk van de personen die in enig opzicht als slachtoffer konden
worden beschouwd, mocht, geheel onafhankelijk van de anderen, de hemtoegevoegde
krenking in rechte vervolgen. Indien bijvoorbeeld de direct gelaedeerde de belediging
kwijtschold, of althans hiertegen geen actie ondernam, konden Mn of meer indirect
betrokkenen desondanks jegens de dader ageren. Als de 66n vergelding van het door
hem ondervonden leed vorderde, liet dit de vordering waarmee de ander diens leed
wilde vergelden, onverlet.277 De cumulatie van aanspraken uit belediging dient duide-
lijk te worden onderscheiden van de mogelijkheid tot vertegenwoordiging in rechte
van de rechtstreeks beledigde persoon. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
in het bijzonder de vader van een nog minderjarig kind toegekend, die daarmee geacht
werd uit tweearlei hoofde te kunnen ageren: enerzijds wegens de vernedering die hijzelf
in de persoon van zijn zoon of dochter had ondervonden, anderzijds namens deze
laatste voor de vernedering die hij of zij had ondervonden. 278

Als een bijzonder geval van middellijke belediging kan wel worden beschouwd
de aantasting van de nagedachtenis van een overledene. Deze aantasting werd gezien
als een inbreuk op de eer van de nabestaanden, die deswege een actie wegens injurie
konden instellen. Men vindt dit geval, waaraan de bepaling  van  D.  47.10.1.4  ten
grondslag ligt, bijvoorbeeld vermeld in Van der Tanerijens Boec van der loopender

272 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 198, 199); Wielant, Corte

instructie, 141.7; De Groot, Inleidinge, III.35.6; Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.11; Van Leeuwen,
Censura forensis,  V.25.6,  Huber,  Heedensdaegse  rechtsgeleertheyt,  VI.8.20;  Voet,  Commentarius
ad  Pande(las, ad D .  41.10  § 4: Wander Keesse\,  Praelectiones  in Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,

ad D. 47.10 § 2 (deel I, p. 264, 266).
273  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken,1.51 (deel I, p. 201); Wielant, Cone  instructie,

141.7, Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.10.

274 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.57 (deel I, p. 198).
275 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.10.

276 Slechts voorde meesterdiezichbeledigd voeldedoorhetgeeneenlid vanzijnpersoneel wasaangedaan,

werd wei het tegendeel aangenomen. Zie b.v. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.20; Van
der Keessel, Praelectiones   iuris   hodierni, ad Intr. III.35.6.

277  Zie b. v.  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpracteken,  I.57 (deel  I,  p.   198, 199, 200-201);
Wielant, Corte instructie, 141.7; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.10.

278 Zeer duidelijk in dezen is Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XLVIll Digestorum, ad
D. 47.10 § 2 (deel I, p. 264). Zie b.v. ook Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken,
I.57 (deel I, p. 198-199 resp. p. 200-201); Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.12.
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practijken: 'wairt dat iement injurie dade den dooden lichaeme, hij soude dairmede
injurie doen den erfgenamen van den dooden'. 279

Zoals er van een en dezelfde beledigende handeling of uitlating meer personen
het slachtoffer konden zijn, zo konden er bij deze belediging ook diverse daders zijn
betrokken. Duidelijk is dit reeds gebleken bij de bespreking van het fameus libel,
welk delict niet slechts de auteur maar bijvoorbeeld ook de drukker, de uitgever en
de distributeur van het geschrift ten taste kon worden gelegd. Meer in het algemeen
kan worden opgemerkt, dat de uitlokker van een injurie, of degene die de injuriant
in zijn voornemen had aangemoedigd, voor het bij het slachtoffer veroorzaakte leed
mede-aansprakelijk kon worden gesteld.280 Ook in dit opzicht kan men spreken van
een belediging die het slachtoffer indirect - door tussenkomst van een derde persoon -
is aangedaan.

3.4  Zware  en  lichte  vormen  van  belediging
De contumelia die het slachtoffer van hem toegevoegde woorden of daden ondervond,
werd door de juristen niet in alle gevallen even zwaar geoordeeld. Overeenkomstig
het bepaalde in D. 47.10.7.7 en volgende werden bepaalde vernederingen door hen
ernstiger aangemerkt dan andere. Of er sprake was van een ernstige belediging - een
iniuria atrox - beoordeelden zij aan de hand van een aantal criteria, waaronder de
aard van de injurieuze gedraging, de persoon van het slachtoffer en de dader, en de
plaats  en  tijd van handeling.

In de eerste plaats kon de atrociteit van de krenking die het slachtoffer was
aangedaan, voortvloeien uit het gebeur(le zdf. Indien deze krenking bestond in een
aanranding van het lichaam, bijvoorbeeld door het toedienen van slagen of het
toebrengen van verwondingen, werd zij zeer ernstig geoordeeld.281 Vooral het slaan
met stokken achtte men een hoog gehalte aan contumelia in te houden.282 Ook de
plaats op het lichaam, waar de slag was toegebracht, kon de ernst van de aangedane
belediging verhogen. Zo merkt Van der Tanerijen op:

279   Van der Tanerijen,  Boec  van der loopender practO'ken,  I.57 (deel  I,  p.  201 ).  Zie ook Matthaeus,  De
criminibus, 41.4.1.13·, Voet, Commentarius   ad   Pandectas,   ad D. 47.10 § 5: Van der Keessel,
Praelectiones in Libros  XLVII et XLVIII Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 266). Door Huber,
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI. 10.14, wordt dit geval uit zijn verband gerukt en besproken bij
de onovererfbaarheid van de actie uit hoon.

280 Zie b.v. Wielant. Corte instructie, 141.9. Damhouder, Pract#cke ende handbouck,  137.11; Vander
Keessel, Praelectiones in Libros XLWI et XLVH/ Digestorum, ad D. 47.10 § 12 (deel I, p. 298).

281 Wesenbecius, Commentarii in Pandectas, adD. 47.10§3·, Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.6; Huber,
Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, \11.9.41·,Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 41.10 § 13. Zie
ook de schrijvers genoemd in de volgende noot.

282 Wielant, Cone instructie, 141.19; Damhouder, Practeke ende handbouck, 137.17; Vinnius, /nsn'tutionum
imperialium  commentarius,adi.  4.4.9  §1. Van der Keesse\,  Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII
Digestorum, ad D. 47.10 § 13 (deel I, p. 304).
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'ende zij [de injurie] wort noch wreeder bij der daet, gelijckerwijs oft men
iemende sloech opten mont, int aensicht ende opt ooge, dan opte scouweren,
meer dan opten rugge, oft elder dair men dat niet sien en soude'. 283

In deze passage verwoordt de schrijver de ratio van D. 47.10.7.8 en 47.40.8, waar
hij vaststelt dat het bij een fysieke injurie niet zozeer gaat om de feitelijke kwetsing
die het slachtoffer is toegebracht, als wel om de vernedering die deze daarvan heeft
ondervonden. Als de kwetsing voor anderen duidelijk zichtbaar is, zal de gekwetste
zich meer vernederd voelen dan wanneer zij voor hen verborgen blijft. Niet enkel

feitelijke aanrandingen van andermans persoon, maar ook bepaalde beledigende
uitlatingen konden, naar hun inhoud en vorm genomen, als zeer ernstig worden ervaren.
In de door hem uitgebrachte consultatie van 7 februari 1616, waarover in het
voorafgaande reeds is gesproken, merkt De Groot speciaal het fameus libel als atroce
injurie aan:84 Van der Keessel, die het smaadschrift in dit verband ook noemt285,

beschouwt daarnaast bijvoorbeeld het convicium, de publieke scheldserenade, als een
het slachtoffer ernstig grievende verbale belediging. 286

Ook uit de hoedanigheid van de persoon die was beledigd, kon de atrociteit van
de krenking worden afgeleid. Als de belediging bijvoorbeeld was geuit jegens een
wereldlijk of geestelijk gezagsdrager, werd zij zwaarder geoordeeld dan wanneer zij
een privaat persoon was aangedaan. Tot de personen die krachtens hun ambt een hoger
aanzien genoten, werden onder anderen de rechter, gerechtsofficier, bisschop en priester
gerekend.287 Ook aan personen die tot de adel of ridderstand behoorden, werd dikwijls
een verhoogde beschermingsfactor toegekend.288 Sommige schrijvers oordeelden
een belediging verder ernstiger indien zij jegens een vrouw289, een ouder of een

283 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel 1, p. 201). Zie ook Matthaeus, De
criminibus,   47.4.1.6,   Voet,   Commentanus ad Pandecms,   ad   D.   47.10   §   13;   Van der Keessel,

Praelectiones in Libros  XLVII et XLVIII  Digestorum, ad D. 41.\0 § 13 (ded I, p. 304).
284 Hollandsche consultatien, III.2.167 nr. 2.
285 Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLV7/ et XL1/7II Digestorum, ad D. 47.10 § 13 (deel I, p

304).  Zie ook Wesenbecius, Con:mentarii in Pandectas,  ad  D.  47.10  § 19; Vinnius, Insmutionum

imperialium  commentarius,ad  1.4.4.1   §  1.
286  Praeleaiones in Libros XL1/7/ et XLWH Digestorum,  ad D.  47.10 §  5 en  §  13  (deel I,  p.  268  resp.

p. 304).

287 Van derTanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 201); Wielant, Cone  instructie,
141.19 en 20; Damhouder, PractOcke endehandbouck, 137.17 en 18; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleer-

theyt, VI.9.25 (zie ook paragrafen 29 en 33); Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 13;

Van der Keessel, Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad  D.  47.10  § 11 (deel I, p
304).

288 Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien'  §4; Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Injurie' §4 e n  1 1;

Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt. VI.9.25; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XI.VII
et XLVHI Digestorum, ad D. 47.10 §  12 (deel I, p. 304).

289 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.9.25, die behalve 'matronen ende jonge dochters' ook

zwangere vrouwen speciaal in bescherming wil nemen. Zie ook Voet, Commentarius  ad  Pandectas,

ad D. 47.10 § 13.
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patroonm was geuit. In bepaalde gevallen achtte men ook de relatie van de dader
tot het slachtoffer van belang. Van der Tanerijen merkt bijvoorbeeld op dat iemand

ernstiger wordt gegriefd door hetgeen zijn eigen kinderen hem aandoen, dan door
hetgeen hij ondervindt'vanennigen vreemden oft oic vanennigen snoodenpersoen'.191

Voet houdt bij de waardering van de belediging steeds rekening met de persoon van
zowel de laedens als de gelaedeerde. Het injurieuze gehalte van een gedraging valt
zijns inziens hoger of lager uit 'secundum gradum dignitatis,  vitaeque honestatem,
tam illius qui intulit injuriam, guam qui eam passus est' . 292

Ten derde kon de plaats waarop de belediging van het slachtoffer was voorgevallen
haar tot iniutia atrox maken. De krenking die iemand kreeg toegevoegd in een openbare

gelegenheid, zoals een rechtbank, kerk of marktplaats, was ernstiger van aard dan
293

die, welke hij onderging zonder dat daarbij andere personen aanwezig waren.
In dit verband kan ook de vernedering die het slachtoffer op de openbare weg heeft

ondervonden, worden genoemd.294 Zoals erbeledigingen waren die door hun publieke
karakter tot zware beledigingen werden gekwalificeerd, zo waren er ook die ernstig
werden geoordeeld vanwege het feit dat zij plaatsvonden binnen de beslotenheid van

het eigen huis. Indien iemand in zijn eigen woning was beledigd, werd de dader deze

injurie extra aangerekend, 'want een huys is dat zekerste refugie dat men hebben
mach'. 295

Ten slotte kon de dag of het moment waarop de belediging had plaatsgevonden,
bijvoorbeeld op een zon- of feestdag of tijdens een kerkdienst, haar ernst onderstre-
pen.296 Zoals Van der Keessel vaststelt, valt het onderhavige criterium voor een
belangrijk deel samen met dat van de plaats van belediging: tijdens een kerkdienst
respectievelijk in een kerk, tijdens een rechtszaak respectievelijk in een rechtbank.297

290  Van der Tanerijen, Boec van derloopenderpractOken, I.57 (deel I, p. 201); Matthaeus, De criminibus.
47.4.1.6; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLM et XLVHI Digestorum, ad D. 47.10 § 12
(deel I, p. 304).

291  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.57 (deel I, p. 201). Zieook Anselmus, Codex

Belgicus,  sub
'
Injurien'   §  4,  en Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Injurie'  § 4 en  11, die hetzelfde

aannemen als een edelman door een landman is beledigd.
292 Voet, Commentarius ad Pandeaas, ad D. 47.10 § 13. Zie ook Van der Keessel, Praelectiones in Libros

XLWI et XL1/7I/ Digesforum, ad D. 47.10 § 12 (deel I, p. 304).
293  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken. 1.51 (deel I, p. 201); Damhouder, Practijcke

ende handbouck, 137.19; Wesenbecius, Commentarii in Pandectas, ad D. 47.10 § 3. Matthaeus, De
criminibus, 41.4.1.6·, Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt,\11.9.38 en 41,· Voet, Commentarius
ad Pandectas, ad D . 41.10 § 13·,Wander Keesse\, Praelectiones in Libros XI.„VII et XLVIII Digestorum,

ad D. 47.10 § 12 (deel I, p. 304).
294 De Groot, Inteidinge, III. 35.2, Huber, Heedensdaegse rechtsgeleenheyt, VI.9.38.
295  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel 1, p. 199). Zie ook Zypaeus, Notitia

iuris Belgici, IX De injurijs § 1.Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Injurie' § 5; De Groot, Inleidinge,
III.35.2; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.9.39.

296 Wielant, Corie instructie, 141.11·, Damhouder, Practijcke ende handbouck, 131.9·, Matthaeus, De
criminibus, 47.4.1.6, Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt. VI.9.41; Voet, Commentarius ad
Pandecms,  ad  D,  47.10  §   13.

297 Vgl. Van der Keessel, Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad D.  41.10  § 11 (deel

I,   p.   304).
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Ook voor het tijdstip waarop er was beledigd, kan derhalve worden opgemerkt, dat
de belediging zwaarder werd opgevat naar mate er meer mensen bij aanwezig waren.

Warenerenerzijds beledigingen die zwarekrenkingen van iemands persoonlijkheid
inhielden, anderzijds waren erdiehieraan slechts in lichte mate afbreuk deden. Degene
die zich heeft bediend van uitdrukkingen met slechts een klein gehalte aan contumelia,
behoort volgens Wielant gddn dan wel een zeer lichte pugnitie te worden opgelegd.
Als reden voor deze coulance geeft hij aan dat 'het niet en zyn dan lichte, ydele
woorden,  die niet zeere en smerten'.298 Door Anselmus wordt  in het algemeen

gewaarschuwd, dat men zich niet te snel beledigd moet voelen. Wanneer de vermeend
beledigde al te lichtvaardig een klacht indient - aangezien de injurie in kwestie niet
zodanig zwaar is dat hij zich haar behoeft aan te trekken -, behoort hij 'met schande
wech gesonden, ende arbitralijcken gestraft' te worden.299 Matthaeus daarentegen
neemt aan, dat ook een iniuria levis aan de dader kan worden toegerekend.300 Ook
Huber acht in 'saken die oneerlijk, hoewel gering zijn' bestraffing van de dader op
haar plaats. In wezen lichte beledigingen kunnen namelijk toch dermate zwaar worden
opgevat, dat zij aanleiding kunnen geven tot vechtpartijen.301 Bovendien dient ook
nu rekening te worden gehouden met de persoon aan wiens adres de beledigende

uitlating is gedaan. Is het slachtoffer iemand met een belangrijke positie, dan doet
zelfs een geringe krenking afbreuk aan zijn gevoel van eigenwaarde. Huber merkt
dan ook op: 'jae hoe grooter, hoe teederer het gevoelen van eere, by verscheiden
soorten van lieden pleegt te zijn, hoe lichter aenspraek hun vergunt moet worden:301

Op zijn beurt voert Van der Keessel echter aan, dat, nu de aanspraak wegens belediging
een actio ex bono et aequo inhoudt, deze actie niet te snel in een geval van levissima
contumelia moet worden verleend.30  Bij zijn afweging van het gehalte aan verachting
dat in een geringe injurie besloten ligt, houdt ook hij rekening met de persoon van
de gelaedeerde, alsook met die van de laedens. Zo kan een kleine belediging,
bijvoorbeeld bestaande in een verwijzing naar iemands kwalijke reputatie of geringe
alkomst, de dader niet worden verweten, indien hij door het slachtoffer is geprovoceerd
en hij deze laatste naar waarheid van repliek heeft gediend.304

298 Wielant, Cone instructie, 140.11. Als voorbeelden noemt schrijver 'ic wilde dat ghy aen de galghe

waert' en 'ic sal hu eens sien hanghen'. L.Th. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht (Antwerpen-'s-
Gravenhage 1947) 242-243, wijst erop dat dit soort verwensingen in Wielants dagen wel degelijk
aanleiding gaf tot procedures.

299 Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien' § 2.
300  Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.6, 47.4.2.7. Bij deze stelling plaatst Stockmans, Decisionum Curiae

Brabantiae, dec. 108, de kanttekening, dathij hetnog nietheeft mogen meemakendateen lichte injurie
in de praktijk is bestraft.

301 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleerthept, VI.8.8.
302  Heedensdaegse rechtsgeleenheyt, VI.8.16. Als voorbeelden noemt de schrijver regenten en legerofficieren.
303  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLW/ et XZ,1/7// Digestorum, ad D. 47.10 §  14 (deel I, p.

308). Indeze paragraaf bekritiseertde schrijver de opvatting van Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.6,
47.4.2.7.

304   Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIZI  Digestorum,  ad D. 47.10 § 14 (deel I, p. 308). Door eerdere
schrijvers werden verwijzingen naar iemands reputatie of afkomst al snel beledigend geacht: zie paragraaf
3.1.
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De uiteindelijke waardering van het injurieuze gehalte van de gedraging waarover
werd geklaagd, berustte volgens de schrijvers bij de rechter. Deze kon - zoals nog
zal  blijken in paragraaf 5.1-d e ernst  van de belediging tot uitdrukking brengen  in

de hoogte van de geldboete die hij ten laste van de injuriant vaststelde. Weliswaar
mocht in eerste instantie het slachtoffer zelf het hem aangedane leed schatten, dat

wil zeggen op geld waarderen, maar de rechter was aan deze schatting niet gebonden.
Hij kon het door de eiser vastgestelde geldbedrag in redelijkheid matigen, daarbij
rekening houdend met alle omstandigheden van het geval die hij relevant achtte. 305

4. HET VEREISTE VAN ANIMUS INIURIANDI

4.1   Betekenis
Toen in paragraaf 2.1 de definitie van 'injurie' door Willem  van der Tanerijen  ter

sprake kwam, is opgemerkt dat de
' verschaemenisse' van het slachtoffer door de dader

opzettelijk moest zijn toegebracht. Men kan zich nu afvragen, hoever dit opzet moest

reiken, wilde de dader wegens belediging aansprakelijk kunnen worden gesteld. Was
het voldoende dat hij bewust datgene had gedaan of gezegd, waarvan hij wist of kon
weten dat de ander daardoor in zijn eer zou worden aangetast? Of behoorde hij deze
kwalijke gevolgen ook daadwerkelijk te hebben gewild? Met andere woorden: bedoelde

de dader enkel de gewraakte handeling te verrichten, of bedoelde hij tevens door deze
handeling het slachtoffer te beledigen? In de hedendaagse juridische terminologie spreekt

men in het eerste geval van bloot opzet, in het tweede geval van oogmerk.306 De

termen opzet en oogmerk treft men, benevens equivalenten als arglist en kwaad

voornemen, ook aan in de in het Nederlands geschreven commentaren van de juristen
van de voorliggendeperiode. Derechtsgeleerde schrijversdie zichbij hunbeschouwin-

gen over debelediging van het Latijn bedienden, spraken vooralvan animus iniuriandi
en dolus ,nalus van de zijde van de dader. Zij omschreven de wilsgerichtheid van
diens handelen nader met termen zoals afectus, consilium en propositum.307 Om
te kunnen vaststellen, welke mate van verwijtbaarheid voor aansprakelijkheid van
de belediger noodzakelijk werd geacht, zal men moeten onderzoeken wat er eertijds
onder deze begrippen, die dikwijls in combinatie werden gehanteerd, werd verstaan.

Volgens Van der Tanerijen kan iemand met een actie wegens injurie worden

aangesproken voor al hetgeen hij heeft gedaan, gezegd of geschreven met 'meyninge
van injurien'.308 Hieronder verstaat hij  dat de dader 'die injurie geseyt oft gedaen

heeft uuyt quader meyninge  van te willen injurie[re]n',  dat hij heeft gesproken  of

305   Zie b.v.  De Groot, Inleidinge, III.35.2: de rechter mag 'uitspraeck van de boete doen nae bescheidenheid,
zorgvuldelick lettende op de staet van beide [partijen], op de plaetze waer het [voorval] geschiedt is,

ende op alle vordere omstandigheden'
306  Vgl.  D. Hazewinkel-Suringa, /nleiding  tot de studie  van het Nederlands strafrecht,  8e dr. bewerkt

door J. Remmelink (Alphen aan de Rijn 1981) 157-158, 166.
307  Voor een kort overzicht van de gehanteerde terminologie, zie Pauw, Persoonlikheidskrenking, 77-78,

Ranchod, Foundations,  15.

308 Van der Tanerijen. Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 198, 202).
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gehandeld 'met hertten ende gedachten van injurie[re]n:309 De dader moet de
belediging van de ander in gedachten hebben gehad, toen hij hem de bewuste uitlating
of handeling toevoegde.  Hij  moet met zijn optreden hebben beoogd de ander te krenken.
Zeer duidelijk brengt Van der Tanerijen dit oogmerk tot uitdrukking, waar hij spreekt
over de belediging die iemand kan ondervinden indien een ander hem, al dan niet
terecht, van het plegen van een misdaad beticht. Of de vermeende delinquent in casu
een actie wegens belediging kan instellen, is afhankelijk van de omstandigheid of hem
het betreffende verwijt voor het gerecht is gemaakt, dan wel daarbuiten. Indien de
wederpartij hem beschuldigt ten overstaan van de rechter

'soe blijct dat hij dat niet en seegt op injurie, mair ter wraken ende nutscapen
van den gemeynen oirboir, mair als hij hem dat seegt buyten den gerichte, soe
en is dairinne niet anders te conjectureren noch te vermoeyen, dan dat hij hem
dat seyde om te beschamen ende te injurieren' 310

Degene die iemand opzettelijk voor misdadiger uitmaakt, beoogt enkel en alleen dem
persoon te schande te maken als hij hem niet voor de rechter daagt. Aan zijn aantijging
liggen dan kwalijke motieven ten grondslag.

Ook Wielant merkt in algemene zin op dat onder'injurie' al hetgeen wordt verstaan
'dat  men doet met meeninghe yemende te injurieeme'.31' Dan vervolgt hij:

'Ende men moet weten dat in wat manieren de injurie ghedaen es, trecht
presumeert altyts dat de meeninghe quaet was ende dat zo ghedaen es met wille
ende upsette'. 312

Indien iemand opzettelijk iets heeft gezegd of gedaan, waardooreen ander is beledigd,
wordt hij verondersteld boosaardige gedachten te hebben gehad. Hij wordt geacht
met zijn optreden zijn slachtoffer in diens eer te hebben willen krenken.

Bij Damhouder vindt men dat onder injurie datgene wordt verstaan 'dat men doet
met intencie, wille ende meenynghe van tiniurierene'.313 Evenals Wielant benadrukt
hij dat, op welke wijze de belediging ook aan het slachtoffer is toegevoegd, steeds
wordt verondersteld  dat  zij 'in quaeden wille ende evelen moede ghedaen  is'. 314

Voor de verbale belediging licht Damhouder deze gemoedsgesteldheid van de dader
nader toe, waar hij opmerkt dat deze 'uut een herte ende begheerlickheit' moet hebben

309  Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 204). Zie ook het bepaalde in hoofdstuk I.47 (deel
I, p. 287): iemand heeft een geschrift vervaardigd of verspreid 'uuyt archeyden om den anderen te
verschaemen'.

310 Boec van der toopender practijken, 1.57 (deel I, p. 200).
311 Wielant, Corie instructie, 139.2.

311 Corte instructie, 141.16. Zie ook hoofdstuk 140.6: woorden die men spreekt 'met wille ende upsette
[omme te] injurierene'; hoofdstuk  142: het geschrift dat men 'dolueselic scryft... ter diffamacie van
yemende'.

313 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 135.1.

314  Practijcke ende  handbouck,  137.14.
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gesproken.315 Toen hij de gewraakte uitlating deed, moet de dader van ganser harten
hebben begeerd de ander in zijn eer te krenken. Het moet hem om deze krenking te
doen zijn geweest. Dat de dader het beledigen van zijn slachtoffer voor ogen moet
hebben gehad, komt ook naar voren uit de voorbeelden die Damhouder geeft van feitelijk
beledigend gedrag. Zo merkt hij op dat men iemand kan beledigen door hem ten
onrechte te dagvaarden. Het rechtsgeding wordt dan namelijk aangespannen 'zond'

cause, emmers zond' eenighe redelicke cause, maer om eenen anderen te quellene'. 316

In dit geval is het de eiser enkel en alleen te doen om de doorhem gedagvaarde persoon
te kwetsen; een andere beweegreden ligt niet aan zijn optreden ten grondslag. Er zijn

daarentegen ook gevallen denkbaar waarin de dader weliswaar een ander mag hebben

gekrenkt, maar hij deze krenking in het geheel niet heeft beoogd. Analoog aan D.
9.2.5.3,  waarin een meester zijn pupil  aan den lijve corrigeert, noemt Damhouder

het geval van de mondelinge correctie. Hoezeer een leerling zich door een uitbrander
ook beledigd kan voelen, de leraar toch zal 'diese niet ten dien fine en spreken, om
te scimpene,  maer om haer daer duere te leerene,  en[de] te vermanene'.317  Uit deze
voorbeelden blijkt, dat Damhouder de motieven ('cause',  'fine') die iemand aan zijn
handelwijze ten grondstag legt, bepalend acht voor het al dan niet kwalificeren van

deze handelwijze als belediging.
Door latere praktijkjuristen wordt de bedoeling van de dader om het slachtoffer

in zijn eer te krenken dikwijls niet uitdrukkelijk als vereiste voor diet: s aansprakelijkheid

gesteld. Zo laten Van der Zype, Anselmus en Van Zurck dit subjectieve element
onbesproken.318 Christinaeus daarentegen stelt de laedens slechts aansprakelijk indien
er eenanimus convitiandi of iniuriandiundiens optredenten grondslag heeft gelegen.
Hij voegthieraantoe, dat de aanwezigheid van een dergelijke kwaadaardige gezindheid
uit de aard van de door de dader verrichte daden of gebezigde woorden kan worden
afgeleid.319

In zijn definitie van iniuria benadrukt Voet dat de dader zijn slachtoffer dolo mato

moet hebben beledigd. Hij laat hierop meteen volgen, dat dolus datgene is wat -
overeenkomstig  het  bepaalde  in  D.  4 7.1 0.3.1   - ex affectu plaatsvindt: 'Quam inferre

possunt illi soli, qui doli capaces sunt: nam uti caetera maleficia distinguit affectus,
ita & injuriam'.320 Nu bijvoorbeeld kinderen en krankzinnigen niet in staat zijn een
boosaardige a#ectus te ontwikkelen, gelden zij als doli incapaces. Zij worden daarmee

315   Pract#cke ende handbouck, 136, korte inhoudsopgave  van het hoofdstuk,  sub  8.  In de tekst van paragraaf

136.8 heet het, dat woorden zijn gesproken 'met wille ende upsette te iniurierene'
316   Practijcke  ende  handbouck,  131.6.

317    Practijcke  ende  handbouck, 137.12. Overigens behandelt Damhouder de mondelinge correctie in het
hoofdstuk gewijd aan de feitelijke belediging. De hier besproken gevallen worden ook genoemd door

Wielant, Cone instructie, 141.5 en 11.Deze laatste gaat evenwel niet in op de motieven die de dader

bij zijn optreden kan hebben gehad.

318 Vgl. Zypaeus, Notitia iuris Belgici, IX De iniurijs § 1 e.v.; Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien'
§ 1 e.v.; Van Zurck, Codex Bamvus, sub 'Injurie' § 1 e.v. Wei wordt door Van Zurck in § 26 voor
'de bewyzen wegens actie vaninjurie' verwezen naar Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D . 47.10

[§ 20], waar het vereiste van animus iniuriandi wordt besproken.
319  Christinaeus, In leges municipales,  II.4.11.
320 Voet, Commenmrius ad Pandectas,  ad  D.  47.10  §1.
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niet in staat geacht iemand bewust te beledigen. De affectus van iemand die wel doli
capax is, behelst volgens Voet diens vermogen om vanuit een propositum iluuriandi
te handelen:

' Ex parte illius,  qui injuriam intulisse videri potest,  impedimentum subest,  quo
minus injuriam teneatur, si injurandi desit propositum, quod ex circumstantiis
colligendum est,  dum dolus in mente residet  & in dubio non praesumitur,  nec
aliter, guam ex facti qualitatibus apparere ac doceri potest ,321

Indien wordt getwijfeldoverdeprecieze betekenis vaneenuitlating, zal uit de feitelijke
contekst moeten worden afgeleid, wat de dader bedoelde te zeggen. Buiten dergelijke
twij felgevallen wordt diens voornemen    om het slachtoffer te beledigen echter
verondersteld. Het is daarmee aan hem om omstandigheden aan te voeren, die deze
veronderstelling weerleggen. In een aantal gevallen, vervolgt Voet, wordt de dader
evenwel niet verondersteld een propositum iniuriandi te hebben  gehad.   Zo  bedoelt
de medicus die beroepshalve een diagnose stelt, daarmee niet de patient in diens
gevoelens te krenken. En de magistraat die uit hoofde van zijn functie optreedt, wil
slechts datgene bewerkstelligen, waarvan hij meent dat een juiste vervulling van zijn
ambt dit met zich meebrengt. Hij handelt derhalve niet laedendiproposito. Ook degene
die een ander voor de grap of tijdens een spel of wedstrijd een slag toebrengt, doet
zulks niet om deze persoon te krenken. Hetzelfde kan worden gezegd van degene,
die uit zelfverdediging handelt of spreekt, bijvoorbeeld als hij  in een juridische procedure
is verwikkeld. Een procespartij stelt een actie in, of werpt een exceptie op  'nec...
injuriandi animo,  sed... sui defendendi consilio'.322  Gemeenschappelijk aan al  de
door Voet genoemde voorbeelden is, dat de dader bewust iets doet of zegt, dat een
ander onwelgevallig is, maar hij niet beoogt dit slachtofferdaadwerkelijk tebeledigen.
Niettegenstaande dat deze laatste zich door hem beledigd kan voelen, ligt aan het
optreden  van de dader  niet een zodanig streven ten grondslag.

Als Voet het accent binnen zijn definitie van iniuria op het subjectieve vereiste
van dolus malus plaatst, bekritiseert hij de wijze waarop met name Matthaeus dit delict
omschrijft, namelijk als een vergrijp contra bonos mores. 3 Toetst Matthaeus het
optreden van de laedens in eerste instantie aan de objectieve maatstaf van de
maatschappelijke betamelijkheid, toch is ook hij van mening dat dit optreden van een
animus iniuriandi moet getuigen, wil de laedens daarvoor aansprakelijk kunnen worden
gesteld.324 Deze wilsgerichtheid van het handelen wordt door hem ook wel aangeduid
als dolus ofanimus infamandi.325 Evenals Voet wijst Matthaeus op een aantal gevallen
waarin de dader weliswaar een ander moge hebben beledigd, maar hij deze belediging
niet heeft gewild. Hij noemt in dit verband onder meer het tuchtigen of berispen van

321  CommentariusadPandectas, ad D. 47.10§ 20. Andere uitdrukkingendie Voet opdeze plaats gebruikt
om de afecms van de dader te omschrijven, zijn animus iniuriandi en consilium iniuriaefaciendae.

322 Commenmn'us ad Pandectas, ad D. 47.10 § 20.
323 Matthaeus, De criminibus,  47.4.1.1. Voor Matthaeus' definitie van iniuna  zie ook paragraaf 2.2.
324 De criminibus, 47.4.1.10.
325 De criminibus, 47.4.1.7, 8 en 10.

96



iemand, het in rechte afteggen van een voor een ander belastende getuigenis en het
optreden bij wijze van grap. In deze en soortgelijke gevallen kan de dader niet wegens
belediging worden aangesproken, omdat de daartoe vereiste dolus ontbreekt: 'His &
similibus  casibus  dum  dolus  absit,  cessat  injuriarum judicium' » Matthaeus'
gevolgtrekking komt in die zin overeen met die van Voet, dat onder bepaalde
omstandigheden een door de gelaedeerde ondervonden krenking niet aan de laedens
kan worden toegerekend. De kwalificatie van deze omstandigheden door Matthaeus

is evenwel anders. Voet immers spreekt van gevallen, waarin animus iniuriandi niet

wordt verondersteldaanwezigtezijn. Matthaeusdaarentegenbehandeltdeonderhavige
casusposities niet als uitzonderingen op de presumptie van animus iniuriandi:  het
oogmerk om tebeledigen wordt ook nu verondersteld aanwezig te zijn geweest, zolang
de dader niet heeft bewezen dat het hem aan kwalijke bedoelingen heeft ontbroken.
Door een beroep te doen op omstandigheden die hem disculperen, kan de dader trachten
het veronderstelde oogmerk te weerleggen. 327

Opnieuw dient te worden vastgesteld, dat Hugo de Groot, aangezien hij voor de

aansprakelijkheid van de belediger geen animus iniuriandi als vereiste stelt, een
bijzondere positie inneemt ten opzichte van de overige auteurs. Zoals gezien, staat
in De Groots concept van het delictenrecht de gedachte van de ongestoorde eigendom
van zekere, deels onvervreemdbare rechten centraal. Indien nu een dezer rechten door
een ander wordt geschonden, zijn niet de beweegredenen van deze dader maar de
gevolgen van zijn optreden bepalend voor zijn aansprakelijkheid jegens de rechthebben-
de. In De iure belli ac pacis wordt door de schrijver namelijk de klemtoon gelegd
op de schade die aan het slachtoffer is toegevoegd:

'Mateficium  hic  appellamus  culpam  omnem...  pugnantem  cum  eo   quod  aut
homines  communiter,   aut  pro  ratione  certae  qualitatis  facere  debent.   Ex  tati
culpa obligatio naturaliter oritur, si damnum datum est,  nempe ut id resarcia-
tuT'.328

Als er op wederrechtelijke wijze schade is toegebracht aan iemands eigendomsrechten,
dient de laedens de gelaedeerde schadeloos te stellen. Schade wordt door De Groot
algemeen omschreven als een vermindering van datgene waarover elk mens beschikt,
waaronder zijn reputatie en eergevoel.329 Het is daarbij irrelevant,  of deze verminde-
ring door de dader opzettelijk is veroorzaakt, dan wel is voortgekomen uit diens

326 De criminibus, 47.4.1.7.
327 Voet, Commentarius adPandectas, ad D. 47.10 § 20, behandelt de gevallen waarin animus iniuriandi

afwezig is nadat hij de presumptie van dit oogmerk ter sprake heeft gebracht. Matthaeus bespreekt

deze gevallen voorafgaande aan het vraagstuk van de presumptie van animus: De criminibus, 41 .4.1.1
resp. 47.4.1.10. Op het verschil tussen 'rechtvaardigings-' en 'schulduitsluitingsgronden' zal in het
onderstaande nog worden teruggekomen.

328 De Groot, DeiurebeUiacpacis, II.17.1. Zie voordeze passage ook R. Feenstra, "'Inschuld", "schuld"
en "verbintenisse" bij Hugo de Groot' in: Houd voet bij stuk, 464.

329 De iure belli ac pacis, II. 17.2.1, zie ook I.2.1.5.
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onachtzaamheid. De verwijtbaarheid van de dader speelt eerst dan een rol, indien
men tot zijn bestraffing wil overgaan:

'Sed damnum,  utdiximus,  etiamadversus  honoremetfamam datur,  putaverberi-
bus, contumeliis, matedictis, calumniis, irrisu, aliisque modis. In quibus non
minus  quam  in furto  atque  aliis  criminibus  vitiositas  actus  ab  efectu  discemenda

est  nam  illi  poena  respondet,  huic  damni  reparatio  ...' .
330

Evenals voor andere delicten dient voor de aantasting van andermans eer en goede
naam de boosaardigheid van de handeling te worden onderscheiden van haar schadelijke

gevolg. De boosaardigheid die van een daad uitgaat, geeft aanleiding tot bestraffing
van de dader. Het wezen van de straf is namelijk hierin gelegen, 'ut qui male fecit
malum ferat'.33' Is volgens De Groot de boosaardige wil van de dader bepalend
voor het hem opleggen van een straf, de enkele aanwezigheid van schade is voldoende
voor het hem opleggen van een verplichting om deze te repareren. Voor de belediging
brengt dit alles met zich mee, dat voor de civiele aansprakelijkheid van de belediger
niet is vereist, dat deze de ander opzettelijk in zijn eer heeft gekrenkt, welke krenking
hij ook heeft beoogd. Ook als hij louter uit onachtzaamheid zijn slachtoffer heeft
beledigd, dient hij deze schadeloos te stellen.332 Eenzelfde redenering volgt De Groot
in zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. 'Bij de untekeningen waarmee
hij in de 32e afdeling van Boek III een algemeen deel van het delictenrecht schetst,
merkt hij op dat uit een misdaad zowel een verbintenis tot straf als een verbintenis
tot schadevergoeding ('weder-gheving van deonevenheid') kan voortvloeien.333 Waar
hij de verbintenis tot straf ook laat ontstaan als de misdaad geen schade tot gevolg
heeft gehad en zelfs als zij in het geheel nog niet tot uitvoering is gebracht, mag men
concluderen, dat de schrijver de bestraffing van de dader afhankelijk stelt van diens
misdadige voornemen.334 Voor het ontstaan van de verbintenis tot schadevergoeding

daarentegen acht hij het op enigerlei wijze veroorzaken van schade bij de wederpartij
voldoende:

'Tot weder-evening dan zijn gehouden alle die iemand door misdaed hebben
verkort, oock die de daed niet en hebben gedaen, maer die de daed ofte't gevolg

330  De  iure  beUi ac pacis,  II. 17.22.
331  De iure belli acpacis, II.20.1.2. Zie ook paragraaf II.20.1.1, inhoudende dat straf datgene is 'quod

infligitur  ob  malum  actionis'.  Wgi.  W.C.L.  van der Grinten,  'De opvatting  van  Grotius  over  straf,
Tijdschrift voor Strafrecht 51 (1941) 158 en 162, die in dit verband opmerkt dat de aanwezigheid van
objectief onrechtonvoldoende grondslag voorbestraffing van de dader is. Deze moet een ongeoorloofd
'strevingsobject' voor ogen hebben gehad.

332 Vgl. Ranchod, Foundarions, 63-64. Zie ook Ankums bespreking  in RM Themis, 526-527.
333 Inkidinge, III.32.7. Zie ook paragrafen 2-6 van de 32e afdeling voor de ruime omschrijving die De

Groot aan het begrip 'misdaed' geeft.
334 Inleidinge, m.32.8. Het hier opgemerkte heeft slechts betrekking op de publieke straf waarop de schrijver

in III.32.7 doelt, nietop de private 'boete' waaroverhij in III.35.2 spreekt. Voor deze boete - de zgn.

amende profitabele of profijtelijke betering  - zij verwezen paragraaf 5.1.
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van dien, voor soo veel iemand daer by is verkort, eenigzins veroorzaken door
doen ofte laten'.335

Het hier opgemerkte lijdt geen uitzondering voor de verkorting die is toegebracht aan
iemands persoonlijke eer of goede naam, door hoon respectievelijk lastering. In de
aan deze delicten gewijde afdelingen III.35 en 36 zoekt men vergeefs naar enige
verwijzingen naar een animus iniun'andi bij de belediger. Wat betreft de omstandigheden
waaronder een belediging niet aan de dader kan worden toegerekend, besteedt De
Groot slechts aandacht aan het aangeven van een strafbaar feit bij de vervolgende
overheid, opdat de delinquent zal worden gestraft.336 Alsdan kan deze laatste de

aangever niet verwijten, dat hij hem heeft beledigd.
De gedachte van de aansprakelijkheid voor uit onachtzaamheid voortvloeiende
beledigingen vindt weinig tot geen weerklank bij de schrijvers die, evenals Grotius,
hun verhandelingen baseren  op  de  aard  van  het  door de dader geschonden belang.
Het vereiste van animus iniuriandi moge ontbreken in Het Roomsch Hollandsch recht

van Van Leeuwen, in diens Censura forensis wordt    het   w81    gesteld. 337    Huber

beschouwt belediging (hoon) als 'een misdaedt, tot schimp ende verachtinge van een
ander met opzet aengesteld'.338  Deze hoon moet 'boosaardiglijk' zijn toegebracht.339

Van belang is voorts hetgeen Huber opmerkt met betrekking tot feitelijk toegebrachte

beledigingen. Deze misdaden verschillen in die zin van degene, die enkel schade aan

het slachtoffer toebrengen, dat zij uit 'opset of quaet voorneemen' zijn begaan. 340

Ook Van der Keessel stelt als voorwaarde voor aansprakelijkheid wegens belediging,
dat de vernedering van het slachtoffer door de dader dolo malo moet zijn toegebracht.
In zijn aantekeningen op De Groots Inleiding brengt hij dit vereiste slechts indirect

ter sprake bij het delict van de hoon. Hij merkt op dat, voor zover de misdaden tegen
het lichaam bedoeld in afdeling III.34, dolo malo zijn begaan, zij ook als inbreuken
op de vrijheid - en daarmee als iniuriae reales- kunnen worden aangemerkt.34' Wat

hij preciesonderdezedolus verstaat, blijktuitzijnbehandeling van Digestentite147.10
van de libri terribiles. Onder verwijzing naar  D.  47.10.3.1  wordt door hem onder

een doleuze handeling datgene begrepen, wat ex affectu plaatsvindt.342 In 6dn adem
met de in deze tekst vervatte gevallen van ontoerekeningsvatbaarheid van de dader

noemt hij enkele voorbeelden, waarin personen weliswaar doli capax zijn maar
desondanks geen belediging toebrengen. Zo wordt men niet beledigd door iemand
die uit vergissing of onwetendheid handelt, of bij wijze van grap.  En ook degene die

335 Inteidinge, III.32.12.
336 Inleidinge, III.36.2.
337  Van Leeuwen, Censuraforensis,V.15.1-6. Dedoordeschrijveropdezeplaatsgevolgdegedachtengang

stemt in hoofdlijnen overeen met die van Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad  D.  41.10  §  10.
333 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.2. In de korte inhoudsopgave van hoofdstuk 8 hanteert

de schrijver de uitdrukking 'opzet of voorneemen'
339 Heedensdaegse rechtsgeteertheyt, VI.8.10.
340 Heedensdaegse rechtsgeteertheyt, VI.9.23.
341 Van der Keessel, Praelectiones iuris hodierni. ad Intr. III.35.1. Zie ook de aantekeningen bij Intr.

III.36.1.
342  Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad  D.  47.10  § 1 (deel I, p. 256).
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welgemeend iets doet ter correctie van een ander, voegt deze laatste geen belediging
toe. Deze gevallen wordendoor de schrijver slechts in het kort aangestipt en niet verder
toegelicht.343 veel meer deelt hij de lezer mede, waar hij opmerkt dat belediging

eenaantastingvaniemandspersoonlijkheidsrechtenis. Dehandelwijzewaaroverwordt
geklaagd, houdt slechts  dan een belediging  in  'si  non  sit alia causa faciendi'.344
Eerst als het de daderenkel en alleen te doen is omde persoon van de ander te krenken,
kan men hem injurieus gedrag verwijten. Van een belediging is derhalve geen sprake
indien iemand een hem toekomend recht uitoefent, ook al berokkent hij daarbij schade
aan andermans rechten:

'...si jus alienum laedamus  cum crederemus  nobisjus esse,  injuria non est...
quia deest causa cum non adsit animus laedendi vet minuendi juris alieni' .

345

Hij die handelt in de veronderstelling dat hij daartoe is gerechtigd, wordt in beginsel
niet geacht de persoonlijkheidsrechten van iemand anders te willen schaden. Zolang
niets op het tegendeel wijst, worden de goede bedoelingen van deze persoon
verondersteld. Van der Keessel is er zich namelijk terdege van bewust, dat men zich
bij de uitoefening van zijn rechten van oneigenlijke motieven kan bedienen. Nadat
hij heeft vastgesteld dat iniuria de minachting van een ander inhoudt, welke door de
dader dolo malo tot uitdrukking  is gebracht, vervolgt hij:

'Tertium  requisitum  injuriae  est  ut  contra jus  aliquid  factum  sit,   nam  qui  suo
jure utitur nemini facit injuriam, etsi forte hoc ex malitia faciat.  Quod tamen
ita est intelligendum ut non oporteat hanc intentionem declarasse, tum enim
malitiis nonforet indulgendum: D. 6.1.38. Sed si de animi sui sententia nihil
declaraverit,  tumnon praesumiturille qui jure publico utiturinjuriamfacere,
qui sensus est D. 47.10.13.1' »

Tenzij uitdrukkelijk komt vast te staan dat aan de handelwijze van de dader kwalijke
motieven ten grondslag liggen, wordt er van uitgegaan dat deze dader niet beoogt
een ander te krenken. In het bijzonder geldt dit ten aanzien van degene die een publiek
ambt uitoefent. Als voorbeeld noemt Van der Keessel het geval neergelegd in D.
47.10.33, waarin een overheidsambtenaar optreedt uit hoofde van het algemeen belang.
Indien deze secundum bonos mores zijn taak verricht, maardaarbij iemand contumelia
toevoegt, kan hij niet uit hoofde van belediging worden aangesproken. Het is de dader
immers niet om het toebrengen van een belediging te doen. Het hier opgemerkte sluit
goed aan bij hetgeen de schrijver reeds bij aanvang van zijn betoog vaststelt, namelijk
dat van iniuria geen sprake is  'nisi  quid fiat  aut  dicitur ea  mente  ut  alicui  contumelia

343  Praelectiones in Libros XLKII et XLWII Digestorum,  ad D.  47.10  §  1  (deel I,  p.  256,  258);  zie ook
§ 12 (deel I, p. 298, 300).

344  Pradectiones in Libros XLVII  et XLVIII Digestorum, D. 47.10 §  1 (dee\ 1, p. 256).
345 Praelectiones in Libros XLVII et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 §  1  (deel I, p. 256).
346 Praelectiones in Libros XLI/7/ et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 258).
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fiat'.347  Wil de dader wegens belediging kunnen worden aangesproken,  dan  moet
het slachtoffer een vernedering hebben ondergaan, welke vernedering de dader ook

in gedachten moet hebben gehad.
Van der Linden ten slotte verstaat onder belediging al hetgeen is toegebracht 'met

een oogmerk om te beledigen, tot schending van iemands eer ingerigt'.348  Zo  kan

men vaststellen dat, de ideeen van Grotius ten spijt, de overige auteurs als voorwaarde

voor aansprakelijkheid van de belediger stellen, dat deze de vernedering van diens
slachtoffer moet hebben beoogd. 349

4.2  De  presumptie  van  animus   iniuriandi
Moest de dader, wilde hij wegens belediging aansprakelijk kunnen worden gesteld,
met zijn uitlating of handeling hebben beoogd de ander in zijn eer te krenken, dit
oogmerk werd door de schrijvers meestal verondersteld aanwezig te zijn geweest.
Ook in dit opzicht toonden zij zich navolgers van de middeleeuwse romanisten, die
de leer van de animus iniuriandi hadden ontwikkeld.350 De presumptie van animus
iniuriandi hield in dat alle gedrag dat op het eerste gezicht beledigend leek te zijn,
ook werd vermoed het toebrengen van een belediging tot doel te hebben. Zo maakten
woorden die van nature - krachtens hun betekenis in het spraakgebruik - grievend
waren, verder onderzoek naar de bedoeling van de spreker overbodig.351 Indien
een uitdrukking echter voor tweeerlei uitleg vatbaar was, verschilden de autoriteiten
van mening. Sommige schrijvers namen ook voor dit geval aan, dat de spreker vermoed
werd de geadresseerde te hebben willen beledigen.352 Anderen waren daarentegen

van mening, dat de kwestieuze uitdrukking in beginsel in de voor de spreker gunstige
betekenis behoorde te worden uitgelegd. Alsdan diende de vermeend beledigde partij
aan te tonen, dat de ander de woorden in negatieve zin had gebezigd, dat hij met deze
woorden had bedoeld hem te krenken.353 Ook als de spreker op zichzelf genomen
gunstige woorden op een ironische wijze had gebruikt, was het de toegesprokene die
dit laatste aannemelijk moest maken. 354

Niet slechts woorden, ook daden die krachtens hun aard beledigend waren, deden
vermoeden dat de dader ook bedoelde een belediging toe te voegen.355 Wat betreft

347 Praelectiones in Libros XLVII et XLI/7// Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 252).
348  Van  der  Linden,  Regtsgekerd,   practicaal  en  koopmans  handboek.1.16.4.
34  Vgl. Bliss, Belediging, 45-60; Ranchod, Foundations, 75-79; Zimmermann, Law ofobligations,  1067.

Anders: Pauw, Persoonlikheidskrenking, 77-84, i.h.b. 83. Laatstgenoemdeconcludeertdatonderdolus
(in de zin van animus iniuriandi) destijds datgene werd verstaan, wat was gelegen tussen nalatigheid

en opzet, in de betekenis die deze begrippen in het huidige (Zuidafrikaanse) recht hebben.
350 Zie paragraaf  1.2.
351 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 204); Christinaeus, /n leges

municipales, U.4.11·,Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.6·, Noel,  Commentarius ad  Pandectas.

ad D. 47.10 § 20; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLWI et XLWH Digestorum, ad D. 47.10
§ 1 (deel I, p. 258).

352 Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.10; Van Leeuwen, Censura forensis, V .15.3.
353 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 204); Christinaeus, In leges

municipales,  II.4.12; Voet, Commenmrius ad Pandecms,  ad  D.  47.10  §  20.
354  Vgl. Voet, Commentarius ad Pandecms,  ad  D.  47.10  §8.
355 Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.10; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt. VI.8.6.
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de toerekening van de belediging aan de belediger bracht de presumptie van animus
iniuriandi met zich mee, dat de grens tussen de subjectieve criteria opzet en oogmerk
voor een belangrijk deel vervaagde.356 Voor de aansprakelijkheid van de dader was
in eerste instantie nog slechts vereist, dat deze opzettelijk een krenkende handeling
had verricht of een grievende uitlating had gedaan. Voorhands werd niet onderzocht,
of hij ook daadwerkelijk had bedoeld zijn wederpartij te beledigen. Een dergelijk
onderzoek kwam eerst in tweede instantie aan de orde, namelijk als deze dader zelf
zijn goede bedoelingen wilde aantonen. Wilde hij aan aansprakelijkheid ontkomen,
dan moest hij door het aanvoeren van hem disculperende omstandigheden het
veronderstelde beledigingsoogmerk weerleggen.

In hun beschouwingen over animus iniuriandi namen de schrijvers veel ideeen uit
het middeleeuwse Romeinse recht over. De middeleeuwse romanisten hadden een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen situaties waarin het vermoeden van animus
iniuriandi niet gold en situaties waarin dit vermoeden wel gold, maar de gedaagde
kon trachten het te weerleggen. Het oogmerk om te beledigen werd door hen niet
verondersteld aanwezig te zijn, als de dader optrad uit hoofde van zijn ambt of professie.
Aan dit optreden werd geacht een geoorloofd motief ten grondslag te liggen. Het was
aan de gelaedeerde om het tegendeel aan te tonen; hij diende aannemelijk te maken
dat de ander zijn bevoegdheden te buiten was gegaan en hem nodeloos had gekwetst.
Werd het oogmerk omte beledigen daarentegen w81 verondersteld, dan kon de laedens
trachten zich te disculperen. Hij diende dan aan te tonen, dat het hem in het geheel
niet om het vernederen van het slachtoffer te doen was geweest. Door de commentatoren
van de Nieuwe Tijd is dit onderscheid dikwijls uit het oog verloren. Gevallen waarin
volgens de 66n het vermoeden van animus iniuriandi ontbrak, vindt men bij de ander
besproken als voorbeelden van het weerleggen van dit vermoeden door de dader. Zo
merkt Voet bijvoorbeeld het tuchtigen van een leerling door diens leraar aan als een
geval, waarin de dader niet wordt verondersteld animo iniuriandi te hebben
gehandeld.357 Ditzelfde geval wordt door Matthaeus evenwel beschouwd als een
voorbeeld van een verweer, dat de dader kan voeren om het veronderstelde oogmerk
tot beledigen te weerleggen.358 De wijze waarop de commentatoren het ontbreken
van een animus iniuriandi bij de wegens belediging in rechte gedaagde partij in juridisch-
technische zin kwalificeerden, was derhalve niet steeds dezelfde. Terwille van de
duidelijkheid zullen de diverse omstandigheden waaronder de gedaagde niet had bedoeld
zijn wederpartij te beledigen, door mij - overeenkomstig de middeleeuwse doctrine -
worden onderscheiden in 'rechtvaardigingsgronden' en 'schulduitsluitingsgronden'.
Onder de eerste categorie zullen die situaties worden besproken, waarin er jegens
de gedaagde geen presumptie van animus iniuriandi bestond; onder de tweede categorie
de situaties waarin deze presumptie wel bestond, maar door de gedaagde kon worden

356 Zie ook Ranchod, Foundations, 75.
357 Voet, Commentan-us ad Pandeaas, ad D. 47.10 § 20. Zie ook Van der Tanerijen, Boec van der loopender

practijken, I.51 (deel I, p. 204).
358  Matthaeus, De crinu'nibus, 47.4.1.7.  Zie ook Wesenbecius, Commenmrii in Pandectas,  ad.  D.  47.10

§8.
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weerlegd.359 Alvorens tot de bespreking hiervan over te gaan, wil ik eerst enige

beschouwingen wijden aande toerekeningsvatbaarheid vandedader. Zoals is gebleken
bij de behandeling van het vereiste van animus iniuriandi door Voet en Van der Keessel,
plaatsten de schrijvers dit vereiste namelijk dikwijls  in de sleutel  van  D.  47.10.3.1,
bepalende dat zekere personen niet in staat zijn een dergelijke animus te ontwikke-
len. 360

4.3  Ontoerekeningsvatbaarheid   van  de  dader
Wilde iemand wegens een beledigende gedraging in rechte kunnen worden aangesproken,
dan   was voor alles vereist,   dat hij kennis   had van hetgeen   hij   deed. 361 Bepaalde
personen waren volgens de rechtsgeleerde auteurs niet in staat goed van kwaad te
onderscheiden, waardoor zij aan hun handelen niet een zekere bedoeling konden
verbinden. Zij ontbeerden dan ook de affectus die volgens D.  4 7.1 0.3.1  voorwaarde
is om iemand te kunnen beledigen. In aansluiting bij deze tekst beschouwde men
kinderen en krankzinnigen als doli incapaces, die niet voor een door hen toegebrachte
belediging konden worden aangesproken.362 Wel wijst bijvoorbeeld Van der Tanerijen
er op, dat als een minderjarige iemand heeft beledigd, het slachtoffer verhaal kan
halen bij diens vader.363 Door Damhouder wordt in dit verband nog eens benadrukt
dat aan elke belediging de bedoeling tot beledigen ten grondslag moet liggen. Deze
bedoeling ontbreekt bij

'dulle lieden die niemant iniurieren en connen, om dat zij gheen verstant en
hebben  om  goet oft quaet te doene,...  om  dat het quaet en[de] iniurie  int
verstant, en[de] begheerte gheleghen es dat de dullen niet en hebben'.364

Als ontoerekeningsvatbaar werden ook wel beschouwd personen die normaliter doli
capax waren, maar onderomstandigheden het vermogen omhun wil tebepalen misten.
Indien iemand bijvoorbeeld in zijn slaap een beledigende opmerking maakte, kon hem
dit later niet worden verweten. Gedurendede nachtelijkeuren werd het verstand geacht

359 Wei dient te worden bedacht, dater zich onderde aan het middeleeuwse recht ontleende 'schulduitslui-
tingsgronden' ook bevinden, die naar hedendaags recht wellicht eerder als rechtvaardigingsgronden
zouden zijn gekwalificeerd. Zie dienaangaande Ranchod, Foundations, 76; Pauw, Persoontikheidskrenking,
79.

360 Voet, Commentan'us ad Pandectas,  ad D. 47.10  §1;  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLWI
et XI,1,7// Digestorum, ad D. 47.10 § 1 ((teel I, p. 256).

361 Vgl. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.3.
362  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpraaeken, I.57 (deel I, p 200); Wielant, Corte instructie,

141.10; Damhouder, PractO'cke ende handbouck,  137.12 en  1 3; Voet, Commentarius ad Pandecms,
ad D. 4 7.1 0§1; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.3. e.v.; VanderKeessel, Praelectiones
in Libros XLI/7/ et XLWII Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 256).

363 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 200). Voor de noxale
aansprakelijkheid voor kinderen in het Romeinse recht, zie Kaser, Das rumische  Privatrecht,I,  163.
630-631; II, 430. Ook binnen het oorspronkeluke inheemse recht gold van oudsher een dergelijke
aansprakelijkheid: Van Binsbergen, Inteiding  strafrecht,  13.

364 Damhouder, Practijcke ende handbouck,  137.12.
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buiten werking te zijn.365 Buiten werking was ook het verstand van degene die in

kennelijkestaatverkeerde. 'Dronckaertsvangrootendronckenscepezynteexcuserene,
specialic van verbalen injurien', merkt Wielant op.366 De verstandelijke vermogens
van de dader moeten wel dermate beneveld zijn, dat deze persoon niet meer weet
wat hij zegt of doet. Huber stelt bovendien als voorwaarde dat de dader geen
gewoontedrinker magzijn: dronkenschap verontschuldigtdedaderzijns inziens slechts

'soo hy geen gewoonte van dronkenschap heeft gemaekt, en by aldien hy gansch buiten
zijn verstant is geweest'.367 Voet daarentegen is minderbereid debeschonkenbelediger
coulant te behandelen:

'Ebrios quod specmt,  non idem de iis, quod defuriosis,  reae dixeris: mmetsi

enimeo ipso tempore,  quoturbatusiis est avino, subdoloillolucatore, rationis                       3
usus, furiosis aut dementibus, quin & dormientibus, non multum absimilis videri
possunt, tamen culpa non carant, quod inebriari se passi sint' . 368

Evenals van personen die waanzinnig zijn, in woede ontstoken of in slaap gedompeld,
kan van een dronkaard worden gezegd, dat hij niet beschikt over zijn verstandelijke
vermogens. In tegenstelling tot voornoemde personen kan hem echter worden verweten,
dat hij in deze toestand is geraakt. Op basis van deze culpa in causa kan hem de geuite
belediging worden toegerekend. Indien hij evenwel bereid is om, eenmaal weer nuchter,
deze belediging ten overstaan vaneen notaris terug tenemen, kanhij aan aansprakelijk-
heid ontkomen.369 Ook degene die, in woede ontstoken, een ander beledigt, wordt
door Voet de mogelijkheid geboden om op zijn woorden of daden terug te komen.
Wanneer deze persoon weer is afgekoeld, dient hij zich, wederom ten overstaan van
een notaris, jegens de beledigde te verontschuldigen voor zijn gedrag.370 Andere
schrijvers concluderen in een dergelijk geval van vrijwillige spijtbetuiging slechts tot
verminderde aansprakelijkheid van de dader. 371

In het bovenstaande is door Voet de notaris als een bij de beslechting van
beledigingszaken betrokken instantie geintroduceerd. De rol van deze functionaris
was in dit verband een louter administratieve: het geschil werd beslecht door de partijen
zelf, de notaris maakte hiervan, in aanwezigheid van getuigen, een akte op. In deze

365 Damhouder, Practjcke ende handbouck, 137.12; Wesenbecius, CommentanY in  Pandeaas,  ad D.  47.10
§ 4, Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 1.

366  Wielant, Cone instructie,   141.10.  Zie  ook  Van der Tanerijen,  Boec  van der loopender practijken,
I.57 (deel I, p. 200); Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.12.

361  Huber,   Heedensdaegse  rechtsgeleertheyt,  VI.8.11.
368 Voet, Commenmrius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 1.
369 Voet, Commentarius adPandeaas, ad D. 47.10 § 1. Zieook Wesenbecius, Commenmriiin Pandectas,

ad D. 47.10 § 4; Van Leeuwen, Censura forensis, V.25.5.

370 Voet, Commentarius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 1; zie ook § 23.
371 Vgl. b.v. Huber,Heedensdaegse rechtsgeleenheyt, VI.10.8: dedaderdie vrijwilligde doorhemgeuite

belediging herroept, is slechts gevrijwaard van een amende honorabele. Zie ook Van der Tanerijen,
Boec van der loopenderpracti/ken, I.57 (deel I, p 203-204); Wesenbecius, Commentarii in Pandecms,
ad  D.  47.10  § 4; Van Leeuwen, Censura forensis,  V.25.5;  Van der Keessel,  Praelectiones in Libros
XLI/7/ et XLMI Digestorum, ad D. 47.10 § 17 (deel I, p. 322).
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akte werd officieel verslag gedaan van het door de belediger ongedaan maken van
zijn kwalijke optreden. In paragraaf 5.2 zal nog uitgebreid op deze vorm van ideeel
eerherstel - de honorabele betering van de belediging - worden teruggekomen. Op
deze plaats is het interessant om waar te nemen, dat de'amende honorabele' ook buiten
de eigenlijke rechtspraak voorkwam. 372

4.4  'Rechtvaardigingsgronden'
In afwijking van de hoofdregel werd bij bepaalde personen animus iniuriandi niet

vermoed aanwezig te zijn geweest, als dezen een ander in diens eer of goede naam
hadden aangetast. Slechts incidenteel werd doorde schrijvers in dit verband stilgestaan
bij de personae coniunctae uit de middeleeuwse  rechtstheorie.   Zo   merkt   Van  der
Tanerijen op, dat hetgeen voorvalt tussen man en vrouw niet wordt geacht bedoeld
te zijn om te beledigen. Echtelieden immers zijn 'gesellen... der godelijcker ende
weerlijcker weth ende rechts'.373 Zij zijn, zoals Damhouder het uitdrukt, 'twee zielen
in een lichaeme'.374 Daarnaast worden bloedverwanten door deze laatste beschouwd
als personen 'die met goeder causen wat stoutelicker, liberder, en[de] vrylicker op
elckanderen moghen zegghen'. Ook tussen hen kan er geen vermoeden van een op
beledigen gerichte wil bestaan. 375

Veel meer aandacht dan aan de gevallen, waarin dader en slachtoffer door huwelijks-
o f familiebanden waren verbonden, besteedde men aan situaties waarin personen zich
er op konden laten voorstaan, dat er aan hun handelen een geoorloofde oorzaak ten
grondslag lag. In navolging van hetgeen de middeleeuwse juristen hadden geleerd,
werden zekere personen, die optraden uit hoofde van een hun toekomende functie
of bevoegdheid, niet geacht zulks animo iniuriandi tedoen. Een oogmerk tot beledigen
werd niet verondersteld aanwezig te zijn in de volgende situaties.

4.4.1  Uitoefening  van  een  beroep
Bepaalde personen die beroepshalve werden geconsulteerd, konden iemand onwelgevalli-
ge mededelingen doen. Het standaardvoorbeeld dat men in de juridische handboeken
vindt vermeld,  is dat van D. 47.10.15.13, waarin een astroloog, de tekenen verkeerd

372  Vgl. H. Roodenburg, 'De notaris ende erehandel. Beledigingen voorhet Amsterdamse notariaat, 1700-
1710', 1/B 18 (1992) 371-374. Voor het notarieel bevestigen van compromissen tussen partijen ter
zake van conflicten, of van getuigenverklaringen omtrent hetgeen was voorgevallen, zie Gehlen, Het
notariaat in het tweeherig Maastricht. 254-259; P.L. Ndve, 'Het openbaar notariaat op de drempel
van de Nieuwe Tijd (15de-16de eeuw)' in: C.C.T.M van Haren e.a., red., Gepasseerd. De rol en
positie van notarissenin hetverieden (Nijmegen 1987) 34-36, A.Fl. Gehlen, 'De notaris in de Republiek
der Verenigde Nederianden(17de-18deeeuw)' indezelfdebundel,65-66; W. Heersink, 'Een dunakter
uit het ruige leven. Notarissen, criminaliteit en strafrechtspleging te Amsterdam, 1600-1800' in: R.
van Swaaningen e.a.,  red., A tort et b travers. Liber amicorum Herman Bianchi (Amsterdam 1988)
263-264.

373 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 201).
374 Damhouder, Practi/cke ende handbouck, 137.16. Zie ook Wielant, Corte  instructie.  141.17.
375 Damhouder. Practijcke ende handbouck, 137.16. Zie ook Van der Tanerijen, Boec van der loopender

practijken, 1.57 (deel I, p. 201); Wielant, Corie instructie, 141.17.
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interpreterend, zijn client openbaart dat deze een dief is.376 Overeenkomstig het
bepaalde in deze Digestentekst namen de rechtsgeleerden aan dat de astroloog, mocht

hij ook zijn client hebben gegriefd, hem niet heeft willen beledigen. Dit betekende
overigens niet dat hij nu geheel vrijuit behoorde te gaan. Volgens Wielant begaat de

onkundige sterrenwichelaar weliswaar geen injurie, 'maer hy doet aergher, ende es
corporeerlic te pungnierene van supersticie'.377 Evenmin  als de astroloog voorhad
zijn client te beledigen, beoogde de medicus die een verkeerde diagnose stelde en
zijn patient mededeelde dat hij aan bijvoorbeeld lepra of krankzinnigheid leed, deze
laatste een belediging toe te voegen.378 Opmerkelijk is wel, dat de schrijvers geen
aandacht besteedden aan het geval waarin een astroloog of medicus een juiste
constatering van de feiten deed. Ook door een op waarheid berustende mededeling         i
kon iemand zich immers ten zeerste gegriefd voelen, zoals nog zal blijken bij de
bespreking  van de aceptio verimtis. 379

4.4.2  Uitoefening  van  een  correctionete  bevoegdheid
Indien iemand in een gezagsverhouding tot een ander stond, zoals een leraar ten opzichte
van zijn leerling, kwam hem een zekere correctionele bevoegdheid toe.3m Het berispen
of tuchtigen van een leerling kon evenwel tot gevolg hebben, dat deze laatste zich
gekrenkt voelde. Deze krenking was hem door de leraar echter niet animo iniuriandi
toegevoegd, maar bono animo corrigendi.381  Bij de uitoefening van zijn gezag diende
de leraar wel binnen de perken van de redelijkheid te blijven. Het middel waarmee
en de mate waarin hij zijn pupil corrigeerde, mochten niet buitenproportioneel zijn. 382

4.4.3  Behaniging  van  het  algemeen  belang
Zoals een leraar uit hoofde van zijn functie gezag toekwam, zo vloeide uit een
overheidsfunctie gezag voort voor een magistraat.383 Ter behartiging van het algemeen

376 Wielant, Corte instructie, 140.18; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.25; Wesenbecius,
Commentarii in  Pandectas, ad D. 41.10 § 8; Huber,  Heedensdaegse rechtsgeteertheyt, VI.8.5, Voet,
Commentarius  ad  Pandectas,  ad D.  47.10  § 10, Van der Keesse\,  Praelectiones  in  Libros  XLVII  et
XLVIII  Digestorum,  ad D. 47.10 § 12 (deel I, p. 298, 300).

377 Wielant, Corte instructie,   140.18.
378 Voet, Commentarius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 20.
379 Zie paragraaf 4.5.1.
380 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practi)'ken,  I.57  (deel  I,  p. 200,204); Wielant, Cone

instructie, 141.11; Damhouder, PracNicke ende handbouck, 137.12; Wesenbecius, Commentarii in
Pandectas, ad D. 47.10 § 8: Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.7; Voet, Commentarius ad Pandectas,
ad D. 47.10 § 20; Van der Keessel, Praelectiones  in Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad D. 47.10
§ 1 (deel I, p. 256). Zie ook Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Injurie' § 12.

381  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XZ,1/7II Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p
256).

382 Vander Tanerijen, Boec van der loopenderpractijken,1.51 (deel I, p. 200); Wielant, Corte  instructie,
141.11; Damhouder, PractO'cke ende handbouck, 137.12.

383 Vander Tanerijen, Boec van derloopenderpractijken, I.57 (deel I, p. 200); Wesenbecius, Commentarii
in Pandectas,adD.47.10 §8·,Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt,VI.8.19:Voet, Commentarius
ad  Pandectas, ad D .  41 .10 §10,·  \lander'Keesse\,  Praelectiones in Libros  XLVII et XLVIII  Digestorum,
ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 258).
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belang diende een overheidsfunctionaris datgene te doen, wat een behoorlijke uitoefening
van zijn ambt met zich meebracht. Als een particulier zich door het overheidsoptreden
gegriefd voelde, kon hij de betreffende functionaris niet aanspreken wegens belediging.
Deze laatste beoogde immers het belang van de gemeenschap te behartigen, niet het

belang van het individu te schaden. Wel was men vanmening, dat de magistraat binnen

de grenzen van zijn bevoegdheden diende te blijven, aangezien hij een particulier met
nodeloos leed mocht berokkenen.384 Aan overheidsambtenaren die met de justitie
waren belast, werd door sommige schrijvers evenwel enige overschrijding van deze
grenzen toegestaan. Damhouder bijvoorbeeld billijkt het optreden van 'een officier
die wat straffelick iemant anspreict,  oft  heet inde vanghenesse steken'.385   En  bij

Huber kan men lezen

'dat een Overigheyt die in sijn bedieninge omtrent het dwingen of straffen van
wederspannige de maet eenigzins heeft te buiten gegaen, niet licht van hoon
kan aengesprooken worden'. 386

Hij mag de grenzen van zijn bevoegdheid volgens Huber echter niet exceptioneel

overschrijden en de wederspannige persoon bijvoorbeeld mishandelen.
Niet slechts overheidsfunctionarissen, ook ingezetenen behoorde het belang van

de samenleving voor ogen te staan. Indien een privaat persoon iets ondernam 'ter
eeren  van den gemeynen oirbaer ende welvaert',  werd  ook  hij niet vermoed zulks
animo iniuriandi te doen. 387

4.4.4  Bescherming  van  gerechtvaardigde   belangen
Aangezien iniuria geacht werd slechts wederrechtelijk handelen in te houden, bracht
degene die zijn recht uitoefende aan een ander geen onrecht toe.388 Als iemand in
rechte voor zijn belangen opkwam, beoogde hij enkel deze belangen te behartigen,

384  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XL 1,7II Digestorum,  47.10  §   1   (120).   Voor  de

aansprakelijkheid van overheidsambtenaren voor onrechtmatige daden in het algemeen, zie R.H. Hartog,

Onrechtmatige  overheidsdaden  in  de  Republiek  der  Verenigde  Nederlanden (Deventer 1911) passim.
Vgl. voorts De Bldcourt, Kort begrip, 317-318; E.J.M.F.C. Broers, 'Grenzen tussen rechtmatigheid

en onrechtmatigheid. De rechtspraak van de Staatse Raad van Brabant inzake schending van subjectieve

rechten door de lagere overheid' in: Braban(its  recht  dat is..., 53-64.

385 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.12. Voor de preventieve hechtenis zie echter A.S. de
Blkourt, 'Sententien van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande', TvR 6 (1927) 315-320 (nrs.
149-151); 14(1935)308-309(nr. 252), 313-316(nrs. 256-257). Inuitspraaknr. 257 wordthetmisbruik
van preventieve hechtenis aangemerkt als een belediging van de persoon tegen wie deze maatregel

is genomen. Bij de overige beslissingen is sprake van onrechtmatige daden in het algemeen.
386 Huber, Heedensdaegse rechtsgekertheyt, VI.8.19.
387  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.57 (deel I, p. 200). Zie ook Wielant, Corte

instructie, 141.12; Damhouder, Pracn)'cke ende handbouck,  137.13;  Van der Keessel, Praelectiones

in Libros XLWI et XLWII Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 258).
388 Zeer duidelijk in dezen Van der Keessel, Praelectiones  in Libros  XLVII  et XLVIII  Digestorum,  ad D .

47.10 § 1 (deel I, p. 258): 'qui suo jure  utilur nemini facit  injuriam' . Zie voor deze passage nader

paragraaf 4.1. Ook voor andere dan beledigingszaken werd op dit adagium wei een beroep gedaan:
Broers, 'Grenzen tussen rechtmatigheid en onrechtmatigheid',  56.
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ook al had dit tot gevolg dat die van zijn wederpartij werden geschaad. Hiermee zij
tevens gezegd, dat er zonder geldige reden geen procedure mocht worden aangespannen.
In dit verband haalden de schrijvers dikwijls het voorbeeld van D. 47.10.15.33 aan,
betreffende het iemand dagvaarden voor een niet bestaande schuld.389 Alsdan had
de eiser louter voor, de gedaagde in de ogen van zijn medemensen te vernederen.
Buiten een zodanig geval echter was de actie van de eiser niet bedoeld om de ander
te beledigen, evenmin als aan het verweer van de gedaagde deze bedoeling ten grondslag
lag.390 Wel behoorden partijen in hun stellingen slechts datgene aan te voeren, wat
betrekking op de zaak had. Zij mochten zich niet verliezen in nodeloos krenkende
opmerkingen   aan het adres   van de wederpartij, hoezeer   deze   ook op waarheid
berustten.391 Damhouder houdt vooral de respectieve procesvertegenwoordigers een
waarschuwende vinger voor, aangezien 'die zeere gheneghen zijn in haerliedere
scriftueren tot byten ende cabeuen, ghecken, schimpen ende spotten met huerliedere
adverse partie'.392  Als een procespartij  in zijn opmerkingen te ver was gegaan en
hij de ander had beledigd, werd deze belediging zeer ernstig geoordeeld. Zoals is
opgemerkt in paragraaf 3.4 maakte de omstandigheid dat de belediging in een rechtszaal

was voorgevallen, haar tot een iniuria atrox.

4.5  'Schulduitsluitingsgronden'
Ook buiten de gevallen waarin de dader tot zijn optreden was gerechtigd, kon het
voorkomen dat een door hem toegebrachte belediging niet aan hem kon worden
toegerekend. Weliswaar had hij zijn slachtoffer in diens eer of goede naam getroffen,
maar de bedoeling daartoe had hem ontbroken. De volgende situaties stonden de
rechtsgeleerden daarbij voor ogen.

4.5.1   Waarheid  van   een   gedane   uitlating
Zoals reeds is opgemerkt bij de personen die uit hoofde van hun professie bepaalde
onwelgevallige mededelingen deden, kon een belediging zeer wel op waarheid berusten.
De vraag in hoeverre iemand zich in het algemeen mocht verweren met een beroep
op de waarheid van zijn uitlatingen, werd door de schrijvers evenwel niet eensluidend
beantwoord.

Voordemondelingebelediging acht Vander Tanerijen waarheidsbewijs toelaatbaar
als de belastende woorden zijn gesproken ten overstaan van de rechter. Hij plaatst
de exceptio veritatis daarbij in de sleutel van de vervolging van delicten: indien de
dader de belediging heeft geuit 'in den gerichte bij manieren van accusacien, soe sal

389  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpracteken, I.57 (deel I, p. 199); Wielant, Corte instructie,
141.5; Damhouder, Pract#cke ende handbouck, 137.7; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.14.

390  Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpract#ken, I.57 (deel I, p. 204); Wielant, Cone instructie,
140.2, Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.2 en 3; Matthaeus, De crimimbus, 47.4.1.10;
Voet, Commenmrius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 20; Van der Keessel, Praelecn'ones in Libros XLVU
et XL VII/ Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 258).

391  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 204); Wielant, Corte  instructie.
140.2; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.2 en 3.

392 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.3.
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hij daeraf ongehouden zijn'.393 De reden hiervoor is,  dat de dader in dit geval niet
voorheeft de wederpartij te beledigen, maar enkel het algemeen belang te behartigen.
Dit laatste kan zijns inziens niet worden gezegd van degene, die de ander buiten rechte
voor een misdadiger uitmaakt: deze persoon beoogt enkel zijn slachtoffer 'te beschamen
en  te  injurieren'.394  In dit  licht is hetgeen  Van der Tanerijen voor de schriftelijke
belediging aanneemt opmerkelijk. Wordt iemands misdadig gedrag door middel van
een geschrift aan het publiek medegedeeld, dan oordeelt Van der Tanerijen deze
mededeling, mits zij de waarheid inhoudt, zonder meer in het belang van de
gemeenschap te zijn gedaan. De schrijver van het voor het slachtoffer beledigende
geschrift behoort dan ook te worden gedisculpeerd, 'mitsdat wel betaempt dat men
die  misdaden der lieden, die quaet zijn, ontdecken'.395

Ook Wielant maakt voor de toelaatbaarheid van het waarheidsbewijs een onderscheid
tussen de mondelinge en de schriftelijke belediging. In het eerste geval acht hij de
belediger slechts te verontschuldigen, als hij zich tijdens een rechtszaak heeft
uitgesproken en zijn woorden bovendienbetrekking hebben op deze zaak.396 Nodeloos
kwetsende opmerkingen aan het adres van de wederpartij zijn immers, zoals reeds
in het voorafgaande is vastgesteld, niet toegestaan. Met geen woord spreekt Wielant
over de inhoud van de aangespannen procedure; met name stelt hij niet, zoals Van
der Tanerijen, de voorwaarde dat de belediger een door de beledigde begaan strafbaar
feit moet willen vervolgen. Indien het daarentegen om een schriftelijke belediging
en wel een fameus libel gaat, biedt hij de dader de mogelijkheid zich te disculperen,
indien deze een door het slachtoffer gepleegd delict onder de aandacht van het publiek
wilde brengen.397 Wil de schrijver aan een veroordeling wegens smaadschrift

ontkomen, dan zal hij de waarheid van zijn aantijging met bewijzen moeten staven.
Eerst nadat door hem in rechte is aangetoond, dat zijn geschrift op waarheid berust,
wordt zijn beroep op de exceptio verimtis gehonoreerd.398

De Groot betrekt de exceptio veritatis zowel voor de mondelinge als voor de
schriftelijke belediging op de onthulling van een strafbaar feit. Volgens hem is iemand
niet aansprakelijk wegens 'lastering', indien hij mondeling of schriftelijk een misdaad
bij de overheid aangeeft, opdat deze de misdadiger kan bestraffen.399 Voornoemde
schrijvers hebben gemeen, dat zij de waarheid van een mondelinge uitlating slechts

393 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.57 (deel I, p. 200)
394  Boec van der loopender practijken, 1.57 (deel I, p. 200; zie ook p.  199 voor het geval waarin iemand

buiten rechte van diefstal wordt beticht).
395 Boec van der loopender practijken, 1.57 (deel I, p. 199). De mogelijkheid tot het leveren van

waarheidsbewijs wordtdoorde schrijverniet vermeld bij de behandeling vanhet fameus libel 'dairmede
dat men iemende verschaemt, onteert oft van  live oft goede belast':  zie  I.47  (deel  1,  p.  187).

396 Wielant, Corte instructie, 140.2. Vgl. Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.2.
397 In hoofdstuk 142 van de Corte instructie stelt Wielant de schrijver van een beledigend geschrift

aansprakelijk voor de openbaarmaking van 'saken die niet warachtich en zyn', waarna hij verwijst
naar hoofdstuk 129 inzake het fameus libel. Vgl. Damhouder, Practijcke  ende  handbouck,  138 resp
125.  Voor de verhouding tussen de schriftelijke belediging en het smaadschrift bij Wielant en Damhouder,

zie  paragraaf 3.1.
398 Corte instructie, 129.4. Vgl. Damhouder, Practijcke  ende  handbouck,  125.
399 De Groot, inleidinge, III.36.2,
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als 'schulduitsluitingsgrond' erkennen, indien deze uitlating ten overstaan van de
vervolgende of rechtsprekende overheid is gedaan. Voor zover de spreker daarbij
beoogde een strafbaar feit openbaar te maken, roept zijn optreden herinneringen op
aan de leer van Azo en Accursius die in paragraaf 1.2 is besproken.

Vinnius huldigt met betrekking tot de toelaatbaarheid van de erceptio verimtis een
ruimer standpunt. Hij is van mening dat, wil de waarheidslievende spreker worden
verontschuldigd, hij zijn opmerkingen hetzij tegenover de rechter, hetzij uit hoofde
van het algemeen belang moet hebben gemaakt.400 In dit tweede criterium verwoordt
Vinnius de door Ruvigny en Belleperche ontwikkelde leer van het publieke belang.
Op de bezwaren die kleven aan de beperkte toelaatbaarheid van de waarheidsexceptie,
zoals voorgestaan doorde schrijvers die haar tegen het decor van de staande of zittende
magistratuur plaatsen, wordt gewezen door Voet. Omdat de aangever van een delict
daarvan tevens het bewijs moet leveren, zou men veel minder snel geneigd zijn
andermans strafbaar gedrag te onthullen. Voet toont zich een voorstander van de leer
van het publieke belang:

'veluti si crimen objecerit,  quod necdum punitumfuit,  quia peccata nocentium
nota esse atque puniri oportet et expedit: neque praesumendum est, eum, qui
quid agit quod agere oportet sine bono bonaque reipublicae  consulendi mente,
malo injuriandi animo agere voluisse' . 401

Het is in het belang van de maatschappij dat nog niet bestrafte delicten aan het daglicht
worden gebracht. Van degene die de identiteit van de pleger van een dergelijk delict
kenbaar maakt, kan niet worden gezegd dat hij bedoelt deze persoon te beledigen.
Ook nu is echter vereist, dat, mocht hij desondanks wegens belediging worden

403aangesproken, hij zijn aantijging met bewijzen kan staven.402 Ook Van Leeuwen
en Huber 04 achten de waarheid van een verwijt dat het slachtoffer om redenen van
algemeen belang wordt gemaakt, een genoegzame vrijwaring tegen een aanspraak

wegens belediging. Interessant is hetgeen Voet intussen opmerkt met betrekking tot
het beledigende geschrift, meer bepaald het fameus libel. Anders dan voor het geval
waarin iemand mondeling een misdaad wordt verweten, acht hij voor de in een
smaadschrift vervatte aantijging de waarheidsexceptie niet toelaatbaar. Als reden
hiervoor geeft hij aan dat, terwijl een gesproken injurie meestal voorkomt uit een
hevige gemoedsbeweging, het vervaardigen van een smaadschrift de nodige tijd
vergt.405 Gedurende deze tijd heeft de schrijver de kans van zijn voornemen af te
zien; doet hij dat niet, dan behoort hij zich later niet achter de waarheid van zijn
woorden te kunnen verschuilen. Mij komt het voor dat het standpunt dat Voet hier

400 Vinnius, Instimtionum imperialium commenmrius, ad I. 4.4.3.
401 Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 9.
401  Commentarius  ad   Pandectas,47.10   §9.
403 Van Leeuwen, Censura forensis, V.25.1-3.

404 Huber,  Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.7.
405 Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 10.
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inneemt, lastig te rijmen valt met de doorhem gehuldigde leer van het publieke belang
dat met de onthulling van een strafbaar feit is gediend.406

Het standpunt van Matthaeus inzake de waarheid van een beledigende uitlating
verdient afzonderlijke vermelding, aangezien deze auteur aan de exceptio veritatis
een absolute gelding toekent. Degene die een ander van het plegen van een misdaad

beticht, wordt zijns inziens altijd gedisculpeerd door de waarheid van het door hem
te berde gebrachte, zelfs als hij zich daarbij van boosaardige motieven bedient:

'Sed etsi animus infamandi affuerit,  non tamen semper injuriarum actio competit.
Quid enim si nocentem guis infamaverit? non est aequum bonum ob eam re,n
condemnari, cum peccata nocentium nota esse & oporteat & expeditat. Qui
nocentem infamavit, non est condemnatus,  inquit. Nocens autem is est, quem
admissum crimen  legibus obnoxium facit' .

407

In Matthaeus' opvatting, waaraan de bepaling  van  D.  47.10.18  pr. ten grondslag
ligt408, komt aan de excel)tio veritatis een absolute gelding toe omdat het algemeen
belang absolute prioriteit geniet. Anders dan bijvoorbeeld Voet, die aanneemt dat de
'waarheidslievende' spreker in beginsel geen animus iniuriandi heeft, gaat Matthaeus
voorbij aan de motieven die deze persoon kan hebben. Nu het in het belang van de
samenleving is dat gepleegde delicten worden geopenbaard, doet het niet terzake wat
iemand ertoe beweegt een delinquent te ontmaskeren.

Tegen het einde van de achttiende eeuw werpt Van der Keessel zich op als een
verdediger van Matthaeus' opvatting. Ook hij is van mening, dat de tekst van D.
47.10.18 pr. een onderzoek naar de beweegredenen, waarom iemand een ander van
een misdaad beschuldigt, uitsluit:09 Degene die de beschuldiging uit, kan daarvoor
niet in rechte worden aangesproken  ' cum salus reipublicae suprema  tex esse debeat,
adeoque ille qui nocentem infamavit rectefecerit,  qui reipublicae commoda praeferat
utilitati nocentis' :10  Aan de veiligheid van de samenleving is dermate veel gelegen,
dat deze steeds van een hogere orde is dan de belangen van de beledigde particulier.

406 Op Voets standpunt dat het waarheidsbewijs moet worden uitgesloten voor het fameus libel, zal later
kritiek worden geleverd door Van der Keessel, Praelectiones in Libros  XLVII et XLVIII Digestorum,

ad D. 47.10 § 6 (deel I, p. 272,274). De opvatting van Van der Keessel zal in het onderstaande nog
ter sprake komen.

407  Matthaeus, De criminibus,  47.4.1.8. Vgl. Ranchod, Foundations,  87-88. Het verband dat Ranchod

legttussen Matthaeus' interpretatie vande exceptioveritatisenhetontbrekenvanhet vereistevananimus
im'uriandi in diens definitie van iniuria in 47.4.1.1, is m.i. onterecht. In de aanhef van paragraaf 47.4.1.8,
aisook in 47.4.1.7 en 47.4.1.10, stelt Matthaeus dit vereiste immers wtl.

408  D.  47.10.18  pr.t  'Eum,  qui  nocentum  infamavit,  non  esse  bonum aequum ob  eam  rem condemnari.
peccam enim nocentium nom esse et oponere et expedire'. Voor de betekenis van deze bepaling zie
nader Bliss, Belediging, 28-30.

409  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XL1/71 et XLWII Digestorum, ad D. 47.10  § 6 (deel I, p.
270). Zieook VanderKeessels Praelectiones  iuris hodierni, ad Intr. III.36.2, endiens Theses selectae,
nr. 803.

410   Praelectiones   in  Libros   XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad  D.  47.10  §  6  (deel  I,  p.  170).
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Uitsluiting van de aansprakelijkheid van degene die dit hogere belang dient, is temeer
op haar plaats, nu deze persoon tot zijn optreden is gerechtigd:

' Eoque magis,  quia ratio quare haec  injuria non habeatur pro injuria nec puniatur
in eo quod is qui nocentem infamavit jure publico utatur,  qualem non facere
injuriam supra vidimus ad §  1,  licet animus injuriandi habuerif :  

Hij die een misdadiger ontmaskert, heeft weliswaar eenanimus iniuriandi maar begaat
desondanks geen iniuria, omdat hij optreedt uit hoofde van een hem toekomend publiek
recht. Van der Keessel verwijst op deze plaats naar de eerste paragraaf van zijn aan
Digestentitel 47.10 gewijdepraelectiones, welke in het bovenstaande reeds ter sprake
is gekomen.412 Slaat men er echter deze paragraaf op na, dan blijkt schrijvers
gedachtengang niet geheel consequent te zijn. Hij merkt daar namelijk op, dat iemand
die een publiek recht uitoefent, niet wordt verondersteld zulks animo iniuriandi te
doen:  ' Sed  si  de  animi  sui  sententia  nihil declaraverit,  tum non praesumitur itle qui
jure put,lico utitur injuriam facere, qui sessus est D. 47.10.13.1' :13 Het tegendeel
dient echter aangenomen te worden, als deze persoon zijn boosaardige bedoelingen

duidelijk kenbaar maakt. In dat geval kan hij wel degelijk voor zijn optreden
aansprakelijk worden gesteld. Op deze plaats acht Van der Keessel het blijkbaar toch
van belang, dat de uitoefening van een publiek recht, zoals dat tot het aan het daglicht
brengen van strafbare feiten, niet vanuit oneigenlijke motieven mag geschieden. Aldus
beschouwd, wijkt zijn standpunt met betrekking tot de areptio verimtis per saldo
niet wezenlijk af van dat van bijvoorbeeld Voet, die de waarheid van een beledigende
uitlating aan de waarachtige bescherming van de samenleving koppelt.

Evenals Voet besteedt Van der Keessel bijzondere aandacht aan het waarheidsgehalte
van het fameus libel. Anders dan voor het eenvoudige beledigende geschrift, dat hij
met de mondelinge belediging op 66n lijn stelt, neemt Van der Keessel voorhet fameus
libel aan dat een geslaagd beroep op de erceptio verimtis slechts tot strafvermindering
van de dader kan leiden. Ook al kan de schrijver in rechte de waarheid van het door
hem gestelde bewijzen, dan nog blijft hij strafbaar omdat het vervaardigen van een
smaadschrift een ernstig delict is, waaraan ook anderen dan de schrijver reeds snel
schuldig worden bevonden.414 Wel dient hij milder te worden gestraft dan degene,
die in een dergelijk geschrift een ander iets voor de voeten werpt dat hij niet kan
bewijzen. 415

411 Praelectiones in Libros XLWI et XLVHI Digestorum, ad D. 47.10 § 6 (deel I, p. 272).
412 Zie paragraaf 4.1.
413  Praelectiones  in Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad D.  41.10 § 1 (deel I, p. 258).
414  Praelectiones in Libros XLVII et XLWIIDigestonim, ad D. 47.10 § 6 (deel I, p. 274, 276). Als voorbeeld

van een derde-betrokkene noemt Van derKeessel degene die een smaadschrift vindt en het vervolgens
onder zich houdt, waarmee hij zich ook aan het onderhavige delict schuldig maakt. Zie in dit verband
b.v. ook Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Pasquillen' § 2: als men een smaadschrift vindt, dient men
ditte vernietigen of overte dragen aande overheid, zonderde inhoud ervan aananderen te openbaren,
op straffe van arbitraire correctie.

415  Praelectiones in Libros XI.1,7/ et XLWII Digestorum,  ad  D.  47.10  § 6 (deel I,  p.  274,  276).
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Hoewel de precieze reikwijdte van de exceptio veritatis in de rechtswetenschap een
omstreden kwestie was, lijkt, althans voor de mondelinge belediging die op waarheid
berustte, de opvatting dat de dader zijn uitlating om redenen van algemeen belang
moest hebben gedaan, wilde hij vrijuit gaan, de heersende te zijn geweest.416 In

deze zetting had de exceptie niet slechts betrekking op het onthullen van gepleegde
delicten, ofschoon de schrijvers hun verhandelingen wel daarop toespitsten. Ook het
bekend maken dat iemand bijvoorbeeld aan een besmettelijke ziekte leed, kon in het
belang van de samenleving zijn. Het mocht echter niet zo zijn, dat men zonder reden
allerlei onwelgevalligheden aangaande iemands lichamelijke gesteldheid in de omloop
bracht. Met nodeloos kwetsende waarheden was de maatschappij niet gediend.

417

Voor al die gevallen waarin een ware bewering niet werd geacht in het algemeen
belang te zijn gedaan, werd dikwijls wel een zekere vermindering van de aansprakelijk-
heid van de dader aangenomen. Zo waren sommige schrijvers van mening, dat deze
dader niet tot honorabele betering van het bij het slachtoffer teweeggebrachte leed
kon worden aangesproken.

418

4.5.2  Retorsie
In het voorafgaande is reeds opgemerkt, dat in de rechtsgeleerde literatuur wel rekening
werd gehouden met de omstandigheid dat een belediging kon voortvloeien uit een
aanval van woede.419 De juristen waren geneigd de in woede ontstoken dader met
enige coulance te behandelen, zolang deze, eenmaal weer afgekoeld, berouw toonde
over hetgeen hij had gedaan of gezegd. Nu kon het evenwel voorkomen, dat de woede
van de dader door een eerdere opmerking van de zijde van zijn slachtoffer was
opgewekt: deze laatste zou met beledigenzijnbegonnen enzo het leed over zich hebben

afgeroepen. Als voorbeeld van het reageren door de dader op een eerdere belediging
vanwege het slachtoffer (retorsie), behandelt Wielant het geval waarin de eerste de
tweede voor leugenaar uitmaakt:

'Als yement eenen anderen heet lieghen, die doet hem injurie. Tenwaere dat
hy by voorgaende injurieuse worden daertoe gheirriteert oft gheprovoceert waere,
of  dat hem gheseyt waeren eenighe saken zynder eere angaende.   Want  in  dat
cas, hy zoude [hem] in de hitte stoutelic moghen heeten lieghen, ende de injurie

416 Vgl. Bliss, Belediging, 86-87; Lee, Roman-Dutch law, 331; Ranchod, Foundations,84. Zimmermann,

Law  of obligations, 1069.

417 Wielant, Cone instrudie. 140.3, Damhouder, Praajcke ende handbouck, 136.4; Huber, Heedensdaegse
rechtsgeleertheyt, VI.8.8. Zieook Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.8, die weliswaar aande exceptio
veritatis een absolute gelding toekent, maar deze beperkt tot de betichting van een strafbaar feit. Een
ware bewering aangaande een lichamelijk gebrek acht hij in strijd met de boni mom van de samenleving

418  Groenewegen.Tractatus  delegibus abrogatis,adD.47.10.18pr.·,Huber, Heedensdaegse rechtsgeleer-
th07, VI.10.8; Voet, Cbmmentanus ad Pandectas, ad D. 47.10 § 17. Zie echter ook De Groot, /nleidinge.
III.36.3, die voor dit geval een speciale vorm van honorabele betering heeft ontworpen, welke in paragraaf
5.2 zal worden besproken.

419 Zie paragraaf 4.3.
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verbale die hy hem doet met contrarieren injurieuse woorden rapelleeren,
behoudelic nochtans altyts gracelicheyt ende moderacie'.420

Wanneer iemand door onheuse uitlatingen van een ander in zijn eer is gekrenkt, kan
men het hem niet kwalijk nemen als hij, in woede ontstoken, op zijn beurt deze andere

beledigt. Dat de spreker in dit geval slechts zijn eer verdedigt, vindt men duidelijk
verwoord in de corresponderende passage bij Damhouder, waar deze spreekt van'met
contrarie iniurieuse woorden die iniurie repelleren ende weeren'.421
Ook door andere schrijvers werd benadrukt, dat degene die een belediging met een
belediging vergold, vrijuit behoorde te gaan omdat hij handelde 'infamae & honoris
defensione'.422 Wel moest hij bij de bescherming van zijn eer en goede naam een
zekere mate van zelfbeheersing betrachten, wilde hij zich niet aan een animus iniudandi
schuldig maken. Zo diende hij de ander eerst op normale toon er op te wijzen, dat
deze het bij het verkeerde eind had.423 Vervolgens mocht hij zich niet zodanig door

zijn woede laten meeslepen, dat hij de grenzen van de bescherming van zijn eer
overschreed door zijn kwelgeest - naast diens leugenachtigheid - ook allerlei andere
zaken te verwijten. Er waren echter ook auteurs door wie de geprovoceerde injuriant
enige overschrijding van de noodzakelijke zelfverdediging werd toegestaan, omdat
van hem niet mocht worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn
tong in bedwang kon houden. 424

4.5.3 Grap
Overeenkomstig D. 47.10.3.3 oordeelden de schrijvers dat een actie wegens belediging
diende te worden afgewezen, indien de gedaagde de rechter er van kon overtuigen
dat de vermeende belediging slechts een grap inhield. Het was echter niet zo, dat zijn
wederpartij zich elke grap moest laten welgevallen en dat hij telkens een daarvan

ondervondenkrenking voorliefmoestnemen. Als eenhandeling ofopmerking grappig
was bedoeld, maar de rechter was van mening dat deze grap de perken te buiten was
gegaan, dan kon de dader niet aan een veroordeling wegens belediging ontkomen. 425

420  Wielant, One instrucn'e,   140.5.
421 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.6 en 7.
422 Voet, Commenmrius ad Pandecms,  ad  D.  47.10  § 20.  Zie ook Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.9;

Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLWI et XLVHI Digestorum, ad D. 47.10 § 8 (deel I, p.
278,280).

423 Vgl. Vander Tanerijen, Boec van der loopender practijken,1.57 (deel I, p. 200): degene die de ander
voor leugenaar uitmaakt, begaat een injurie, 'tenwaire dat hij ierst totten selve hadde geseegt dat hij

onbetaemelijcx  hadde  gedaen'.  Zie ook  Van  der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et X[XIII
Digestorum,  ad  D.  47.10  §  8  (deel I,  p.  280),  die er voor waarschuwt dat iemand die  in een ruzie
betrokken raakt, zeker niet met beledigen mag beginnen.

424 Zie b.v. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.10.
425  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.57 (deel I, p. 200); Wielant, Corte  instructie,

140.7 en 141.11; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.10 en 137.12; Voet, Commentarius
adPandeaas, ad D. 47.10 § 8 en 20. Zie voorts Wesenbecius, Commentarii in Pandeaas, ad D. 47.10
§ 8; Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.7; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLI/7/ et ALI/HI
Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 256) en § 12 (deel I, p. 298).
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Tevens mocht de grap, ook al bleef hij binnen de perken der redelijkheid, niet te dikwijls
worden herhaald, wilde de dader zich niet toch aan belediging schuldig maken. 426

4.5.4  Sport  en  spel
Aan de reeds gememoreerde bepaling van D. 47.10.3.3 ontleendende schrijvers voorts
de casus, waarin er tijdens de beoefening van een sport of spel iets was voorgevallen,
wat normaliter als een belediging zou kunnen worden opgevat, bijvoorbeeld een slag
in het gezicht van een tegenstander. Een moderne jurist zou in dit geval geneigd zijn
de aansprakelijkheid van de dader uit te sluiten op grond van het beginsel van risico-
aanvaarding door het slachtoffer. In de rechtswetenschap van de voorliggende periode
concludeerde men evenwel tot niet-aansprakelijkheid van de laedens, omdat het hem

op het bewuste moment aan animus iniuriandi had ontbroken. De dader kon zich dan
ook - mits hij bij het spel niet alle verhoudingen uit het oog had verloren - met succes
tegen een actie uit injurie verweren.427 Hetzelfde werd aangenomen indien hij niet
een tegenstander maareenomstander, die het evenement van nabij wilde aanschouwen,
had geraakt.428

4.5.5  Vergissing
Onder omstandigheden kon de dader volgens de rechtsgeleerde schrijvers de bij hem
vermoede animus iniuriandi weerleggen door aan te tonen dat hij een vergissing beging
toen hij het slachtoffer beledigde. Het is echter niet geheel duidelijk, welke deze
omstandigheden nu precies waren.  In de juridische commentaren vindt men het hier
bedoelde verweer namelijk soms in algemene termen aanvaard429, maar meestal
slechts fragmentarisch uitgewerkt aan de hand van een aantal Digestenteksten. 430

Bij deze uitwerking springt met name in het oog, dat de dwalende injuriant zich in
geval van een error in persona niet snel vermocht te disculperen. Indien hij degene
die hij had beledigd voor een andere persoon had aangezien, kon hij zich er niet op
beroepen, dat het hem op het bewuste moment aan animus iniuriandi had ontbroken.

Ook al had hij de verkeerde persoon beledigd, dit liet onverlet dat hij een bestaande
persoon had willen beledigen.431 Had hij zich daarentegen slechts vergist in de
hoedanigheid van de door hem beledigde persoon, dan kon hij zich met succes tegen
een actie uit injurie verdedigen. In dit verband werd door de schrijvers in het bijzonder
stilgestaan bij de casus van D. 47.10.15.15, waarin iemand een lichtzinnig geklede

426 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.12.

427 Wielant, Cone instructie, 141.11. Zie ook Matthaeus, De criminibus,41.4.1.7, Voet, Commentarius
ad Pandecms, ad D. 47.10 § 20.

428 Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad D. 47.10 § 20.
429  Zie b.v . Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.7; Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 20.
430 Voor een opsomming van relevante bepalingen uit Digestentitel 47.10, zie m.n. Van der Keessel,

Praelecn'ones in Libros X11,71 et XLVIH Digestorum, ad D. 47.10 § 1 (deel I, p. 256 en 258) en §
12 (deel I, p. 298).

431  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XL Wl et XL WIT Digestorum, ad D. 47.10 §  1  (deel I, p
258).
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vrouw een oneerbaar voorstel doet omdat hij haar voor een prostitute houdt.432 Ook
het geval neergelegd in D. 47.10.18.4, betreffende het lastig vallen van een getrouwde
vrouw die voor een weduwe wordt aangezien, beschouwden zij als een voorbeeld
van het ontbreken van een oogmerk tot beledigen bij de dader.433 Dit oogmerk werd
ook niet aanwezig geacht in de traditionele casus van de vrij man die door de injuriant
voor 66n van zijn slaven wordt gehouden, terug te vinden in  D. 47. 10.3.4.434  Naar

analogie met deze bepaling schrijft bijvoorbeeld Huber over de belediging die is
toegevoegd aan iemand die per abuis voor een knecht is aangezien: ook nu dient de
dader vrijuit te gaan, tenzij diens gedrag ook jegens een knecht een belediging zou
inhouden.435

Onder de noemer van de vergissing behandelden de auteurs ook wel gevallen waarin
er sprake was van een ongeluk. Zo merkt Van der Tanerijen op, dat iemand die naar
de 66n slaat maar daarbij per ongeluk de ander raakt, een door deze laatste ingestelde
vordering met succes kan pareren.436 Het hier opgemerkte laat zich vergelijken met
de in het voorafgaande besproken situatie, waarin tijdens het beoefenen van een sport
of spel een toeschouwer een slag krijgt toegediend.

5.  DE ACTIES WEGENS BELEDIGING

Na in hun commentaren de inhoud van het delict iniuria te hebben vastgesteld, vestigden
de juristen van de Nieuwe Tijd de aandacht op de actie waarmee het slachtoffer de
dader voor de door hem ondervonden minachting in rechte kon vervolgen, de actio
iniuriarum aesmmatoria. Zij stonden daarbij tevens stil bij de mogelijkheid die het
slachtoffer had om deze civiele, poenale actie te combineren met een vordering tot
het op ideele wijze herstellen van de geschonden eer. Ook stelden zij zich de vraag,
in hoeverre de overheid - zelfstandig dan wel op aangifte van de gernjurieerde - een
belediging in een strafprocedure kon vervolgen. In de nu volgende paragraaf zullen
de diverse acties waaraan een injuriant zich volgens de rechtsgeleerden blootstelde
nader worden beschouwd.

432  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.51 (deel I, p. 201); Wielant, Corte instructie,
141.14; Damhouder, Pract#cke ende handbouck, 137.13; Van der Keessel, Praelectiones in Libros
XLVII et XLIWI Digestorum,  ad  D.  47.10  §  1  (deel  I, p. 256). In het hedendaagse onrechtmatige-
daadsrecht van Nederland zou in een dergelijk geval de aansprakelijkheid van de dader waarschijnlijk
eerder worden uitgesloten wegens 'eigen schuld' van het slachtoffer.

433  Als de dader echter wist dat de vrouw in kwestie was getrouwd, maar de persoon van de echtgenoot
was hem onbekend, dan kon hem weer wel een animus iniuriandi worden verweten (D, 47.10.18.5).
Zie verder Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.4; Voet, Commentarius  ad  Pandectas, ad
D. 47.10 § 6; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XLVIII Digestorum, adD. 47.10 §

1 (deel I, p. 256 en 258).
434  Zie b.v. Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XLVIII Digestorum, ad D. 47 .10 § 11 (deel

I, p. 298).
435 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.8.4.

436  Van der Tanerijen, Boecvan der loopenderpractijken, I.57 (deel I, p. 202). Zie ook Van der Keessel,
Praelectiones in Libros XL 1/7/ et XL1WI Digestorum, ad D. 47.10 § 12 (deel I, p. 298).
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5.1  De  actie  uit  injurie  (amende  profitabele)
Zoals in het voorafgaande reeds meermalen is opgemerkt, namen de juristen voor
hun bespreking van het delictenrecht in de regel de actie waarmee een delict kon worden

vervolgd tot uitgangspunt. Voor de iniuria was dat de romeinsrechtelijke actio iniuriarum
aesm,natoria, de private strafactie waarmee het slachtoffer van een belediging zelfstandig
een geldboete ten laste van de dader kon vorderen, teneinde de inbreuk op zijn eer
of goede naam te vergelden.437 In navolging van de middeleeuwse romanisten wordt
het bijzondere, boeterechtelijke karakter van de actie uit injurie ook benadrukt door

bijvoorbeeld Van der Keessel, waar door hem wordt opgemerkt dat deze actie strekt
'ad   vindictam   et   poenam   injuriae':18   De   actio   iniuriarum nam hiermee een

uitzonderingspositie in ten aanzien van de overige actiones poenales uit het Romeinse

recht, die in de rechtsdogmatiek van de voorliggende periode tot pure schadevergoe-
dingsacties werden getransformeerd.439 Zo kan men bij Voet lezen:

'inoribus  nostris  ex  delictis  hisce  privatis  fere fiscus  solus,   id  est  publicus  nomine
fisci constitutus accusator, ad poenas agit, eodem modo, quo in publicis
criminibus; privati vero, qui delicti laesi sunt, ad proprium tantum damnum
persequendum, non ad poenam, actionem habent, sic ut ex moribus nostris inter
privata delicta et crimina publica non multum hac partem intersit' . 440

Nu nog slechts de overheid straf kan vorderen en de gelaedeerde genoegen moet nemen
met schadevergoeding, is het traditionele onderscheid tussen private en publieke delicten
goeddeels komen te vervallen.44' De mores nostri waarop de schrijver zich in de
eerste regel beroept om de transformatie van straf- tot schadevergoedingsactie te
onderbouwen, kunnen heel wel zijn ontstaan onder invloed van de Franse procespraktijk,
waarin het slachtoffer van een delict slechts voor de door hem werkelijk geleden schade
een vordering kon instellen.442 Via de Zuidelijke gewesten zou deze praktijkregel
spoedig ook in de Noordelijke Nederlanden worden gerntroduceerd.443 De Zuidneder-
landse jurist Pierre Goudelin (Petrus Gudelinus, 1550-1609) bijvoorbeeld, die zich
behalve op het Romeinse recht ook op het Franse praktijkrecht orienteert, laat zich
reeds in soortgelijke bewoordingen als Voet over de oude actiones poenales uit:

437 Zie paragraaf 1.1.
438 Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XLVIII Digestorum, ad D. 47.10 § 16 (deel I, p.

316).

439 Vgl, Wieling, Interesse und Privatstrge, 245; Scott, Geskiedenis van die ooredlikheid, 154-158; Feenstra,

Vergelding en vergoeding, 10.
440 Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad  D.  41.1   §  3.
441  Voor de traditionele onderscheiding van heide typen delicten, zie b.v. Wielant, Corie instructie, 11

Damhouder, Practijcke  ende  handbouck,  1.
442 Wieling, Interesse und Privatstrafe, 243-245. Vgl. ook Scott, Geskiedenis van die ooredlikheid, 154-155,

die opmerkt datde Franse procespraktijk in dezen op haar beurt is beinvloed doorhet canonieke recht,
dat slechts crimina publica kende. Voor de canoniekrechtelijke leer van de publieke strafvervolging,
zie paragraaf 1.3.

443 Scott, Geskiedenis  van  die oore,flikheid, 155. Voor de receptie van Frans procesrecht in de Nederlanden,
zie ook hoofdstuk I, paragraaf 2.2.1.
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'Sed  observandum  est  poenas  istas  pecuniarias  dupli,  tripli,  quadrupli,  iure
Romano constitutas, moribusexolevisse;  relictatantumprivatis,  ejus quodsibi
ex bonis abest,  seu quod suainterest, judicio civili persequendo facultate, fisco
solo poenas ob vindictam publicam judicio criminali persequente'.44

De actio iniuriarum, zo werd algemeen aangenomen, behield echter zijn karakter van
private strafactie.445 Hierbij dient men wel te bedenken dat, terwijl iniuria in de

eerste plaats betrekking had op de beschadiging van de eer van het slachtoffer, de
gedachte van een financiele vergoeding ter zake van immateriele schade in deze tijd
nog weinig was uitgekristalliseerd.446 De actie uit injurie zou men, met andere

woorden, ook moeilijk als een schadevergoedingsactie hebben kunnen opvatten.
In de praktijk troffen de rechtsgeleerden intussen vele gevallen aan, waarin

beledigingen met vaste, aan de gelaedeerde partij te betalen geldboeten waren

bedreigd. In vergelijking met deze gefixeerde boetebedragen bood de actio447

iniuriarum het voordeel van een flexibele wijze van vaststellen van de boete waartoe
de laedens moest worden veroordeeld. De gelaedeerde die zich van deze actie bediende,
diende namelijk in zijn vordering het door hem ondervonden leed op een zeker bedrag
in geld te schatten. Overeenkomstig hetgeen de middeleeuwse romanisten hadden
geleerd, behoorde deze schatting onder ede te geschieden.448 Wat betreft de formule
die bij het afleggen van de eed in acht moest worden genomen, opteerde men soms
voor de damnum-variant (waarbij de eiser het bedrag noemde dat hij liever verloren
zou hebben dan de belediging te hebben ondergaan)449, maar meer voor de lucrum-
variant (waarbij de eiser zwoer dat hij de belediging niet voor een bepaalde som gelds

444 Petrus Gudelinus, Commentanorum de iure novissimo libn' ser (Antwerpen 1644) III.13. In deze passage

wordt door de schrijver verwezen naar de Franse praktijkjurist Jean Imbert uit de eerste helft van de
zestiende eeuw. Voor Gudelinus' commentaar zie nader NBve, 'Le droit compard',  52.

445 Vgl. Vinnius, Institutionumimperialium con:mentarius, ad 1.4.12.1 § 6; De Groot, Inleidinge, III.35.2;
Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt,  VI. 10.3, Voet, Commenmrius ad Pandeaas,  ad  D,  9.12
§ 12.

446 Wei werden in de toenmalige rechtsdogmatiek poenale elementen van de oude private strafacties soms
als 'ideele-schadeposten' opgevat: Feenstra, Vergelding en vergoeding,  10,  21-22.  Zie van dezelfde

schrijver voorts 'Thtories sur la responsabilita civile', 323-337, en 'Das Deliktsrecht bei Grotius',
429-454.  Voor Hugo de Groot kan hieraan worden toegevoegd,  dat deze in paragraaf III.35.7  van
zijn Inleidinge voorde zwaarste vorm van 'hoon', de verkrachting, een gehoudenheid tot betaling van

een smartegeld heeft neergelegd. Zie nader paragraaf 5.2.
447 Voor zover deze beledigingen ernstig van aard waren, verbeurde de laedens daarnaast een geldboete

aan de overheid. Vgl. Wielant, Corte instructie, 141.3, Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.4
en 5; Zypaeus, Notitia  iuris Belgici, IX De iniuri/s § 1 en 2, Anselmus, Codex Belgicus, sub 'Injurien'
§ 3,4,5,6 en 8; Van Zurck, Codex Bamvus, sub 'Injurie' § 4,5,6,7 en 11.

448 Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVU et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 §  12 (deel I, p
302), is daarentegen van mening dat de eiser niet tot het afleggen van een eed kan worden verplicht,
aangezien noch het Romeinse recht noch het inheemse wettenrecht dienaangaande bepalingen bevat.
Hij erkent evenwel dat in de praktijk het afleggen van een eed gewoonte is geworden.

449 B.v. Wielant, Cone instructie, 139.3; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 135.2.
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zou willen ondergaan).450 De rechter die zich over het injurieuze gedrag van de
gedaagde had uit te spreken, was echter niet aan eisers schatting van de belediging
gebonden: zij diende voor hem slechts als uitgangspunt en kon door hem naar
goeddunken worden gematigd, echter niet worden verhoogd.45' Bij de uiteindelijke
vaststelling van de geldboete waartoe de gedaagde zou worden veroordeeld, diende
de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval die hij relevant
achtte, zoals de persoon van de laedens en van de gelaedeerde, de ernst van de
belediging en de plaats en de tijd waarop zij was voorgevallen.452

Naar Romeins recht viel de door de rechter in redelijkheid vastgestelde geldboete
toe aan degene die de actio iniuriarum had ingesteld, derhalve aan het slachtoffer van
de belediging zelf. Nu vooral de oudere schrijvers zich dikwijls niet over de bestemming
van de geldboete uitlaten, lijken zij voor het recht van hun dagen hierin geen verandering
te hebben willen brengen.453 Bij Van Leeuwen treft men echter aan, dat de boete
voortaan 'merendeels voor en ten behoeve van den Armen' wordt gevorderd dan wei
toegewezen.454 In gelijkluidende bewoordingen laat Voet zich uit, zij het dat deze
laatste de mogelijkheid openlaat dat het gevorderde bedrag aan de gelaedeerde zelf
ten goede komt.455 Door Van der Keessel wordt zelfs met klem betoogd dat, hoewel
het in zijn tijd de gewoonte is geworden dat de gernjurieerde een geldbedrag ten behoeve

van de armen vordert, hij daartoe geenszins is verplicht: 'Quod utique absurdum esset
aliquem privata actione non posse poenam sibi exigere' :56 Van der Linden daarentegen
bevestigt de praktijk van zijn dagen door vast te leggen dat de geldboete waartoe de
actie uit injurie aanleiding geeft, steeds aan de armen wordt toegewezen.457 Op dit

punt kan men dus een aanpassing waarnemen van de romeinsrechtelijke actio iniuriamm

450 B.v. De Groot, Inkidinge, III.35.2; Van Leeuwen, Roomsch Hollandsch recht, IV.37.1; Voet,
Commentanus ad Pandectas,  ad  D.  47.10  §  17.  Zie  ook  Van der Tanerijen,  Boec van der loopender
practijken, I.51 (deel I, p. 202-203): bij het bepalen van het bedrag waarvoor hij de belediging niet
zou willen lijden (lucrum), dient de eiser vooral rekening te houden met het geld dat hij liever zou
hebben verloren dan deze belediging te ondergaan (damnum).

451  Door Wielant, Corte instructie, 139.4, wordt echter aangenomen dat de rechter de gedaagde niet in
m66r maar ook niet in minder mag veroordelen dan het bedrag dat de eiser heeft genoemd. Anders:
Damhouder, Practjcite ende handbouck,  135.2. De Groot, Inleidinge, III.35.2, zwijgt over deze kwestie.
Zie verder Van der Tanerijen, Boec  van  der  loopender  practijken, 1.51 (deel I, p. 202); Voet,
Commenmrius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 13; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVH et
XLVIII  Digestorum,  ad D. 47.10 § 12 (deel I, p. 300).

452  In de hoogte van de geldboete kon de rechter i.h.b. de atrociteit van de belediging tot uitdrukking brengen.

Vgl. Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 13; Van der Keessel, Praelectiones in Libros
XLI/7/ et XLWH Digestorum, ad  D.  47.10  §  12 (deel I,  p.  304).  Voor de iniuria atrox zie paragraaf

3.4.

453 Van der Tanerijen, Boec van der loopenderpractlken, I.57 (deel I, p 202-203); Wielant, Cone instructie.
139.3-4 en 140.8; Damhouder, Practijcke ende handbouck, 135.2  en  136.11;  De Groot,  /nleidinge,
III.35.2.

454 Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.1.

455 Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 17.
456 Van der Keessel, Praelectiones in Ubros XLVII et XLVIII Digestorum, ad D. 47 .10 §  12 (dee\ 1, p

302).

457 Van der Linden, Regtsgeleerd  practicaal  en  koopmans  handboek,  I.16.4.
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aestumatoria aan de inheemse procespraktijk, waarbinnen aan een slachtoffer van
een delict geen geldboete maar slechts schadevergoeding ten deel mocht vallen.

Nu wordt wel betoogd dat de actie uit hoo fde van belediging die de rechtsgeleerden
voor ogen stond, niet enkel op de actio iniuriarum uit het Romeinse recht berustte,
maar haar wortels deels in het inheemse recht had.458 In dit verband wordt dan in
de eerste plaats de aandacht gevestigd op de aloude zoenprocedure, waarin een
belediging door de dader met het betalen van een compositie kon worden afgedaan,
welke betaling gepaard kon gaan met het vervullen van zekere opdrachten tot het op
ideele wijze ongedaan maken van het aangerichte leed. Met het zich ontwikkelen,
in een volgende fase, van een juridische procesgang kreeg het slachtoffer van de
belediging de mogelijkheid om deze financitile en ideele genoegdoening vanwege de
dader in rechte afte dwingen. Dat hij daartoe de anderop klacht kon doen terechtstaan,
kan men lezen bij Hugo de Groot, die speciaal de acties wegens 'hoon' en 'lastering'
als overblijfselen van dit oude, accusatoire recht aanmerkt.459 Toen tenslotte de
overheid de criminele vervolging van delicten als een haar exclusief toekomende

bevoegdheid ging beschouwen, werd de actio civilis de basis waarop de beledigde
partij betering van de door hem ondervonden vernedering kon vorderen.460 Deze
laatste ontwikkeling vindt men beschreven bij Filips Wielant, die in algemene zin
opmerkt dat, waar nog slechts de overheid ter zake van een delict een strafvervolging
mag aanvangen, het slachtoffer van dat delict enkel een 'civiele betering' van de dader
kan vorderen.461 Bij de behandeling van de mondelinge belediging spreekt hij
vervolgens van de 'eerlijke' en de 'profijtelijke betering' van de aan het slachtoffer
toegevoegde woorden, waarbij de tweede remedie in het bijzonder in de betaling van
een in redelijkheid vast te stellen geldbedrag kan bestaan:62 Wielants woordkeuze
verraadt reeds de invloed die het Franse procesrecht, waarin vanaf de veertiende eeuw
een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de amende profitable ende amende
honorable vanwege de injuriant, op het oud-Nederlandse recht heeft gehad.463 Nog
op de drempel van de negentiende eeuw vindt men deze Franse amendes bijna

458 Ranchod. Foundations, 66-67, onder verwijzing naar R. Feenstra, 77:e law of delia.  From Roman

law to modern times (niet gepubliceerd collegedictaat, Edinburgh 1961) 55.
459 De Groot, Inleidinge, III.32.7, i.h.b. het slot van deze paragraaf. Voorde accusatoire strafprocedure

zie nader Van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht, 17-32. Zoals De Grootop deze plaats
opmerkt, blijft naast de accusatoire (en later de inquisitoire) procesgang de zoenprocedure bestaan.
V g\.  De \tries,  Het  strafprocesrecht  in de  Nederiandse  steden,  44-81.  Lie ook D .A. Berents,  Het werk
van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen (Zutphen 1985) 113, voor de verzoening
ter  zake van belediging.

460  Ranchod, Foundations, 67, onder verwijzing naar Feenstra, Dle law of delia, 55. Zie ook Monballyu,
Het  gerecht  in  de  Kasselrij  Kortrijk, III, 691-693, alsmede 'Het onderscheid', 122-124; G. Chevrier,
'Composition pecuniaire et rtparationciviledu delitdans la Bourgogneducaledu XIVe au XVIe sitcle',
M#moires de la Socitu du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands
21 (1960) 127-137, i.h.b. 132 nt. 2 voor de belediging.

461 Wielant, Corte  instructie,  5.
461 Corieinstructie, 140.8: 'heerlycken' en 'profytelycke beterynghe' . In de editie 1510 wordt in hoofdstuk

98.6 slechts van de 'eerlycken beteringhen' van een verbale injurie gesproken.
463 Voor het onderscheid van beide amendes in het Franse procesrecht, zie De Smidt, Compendium, 131-132;

Chevrier, 'Composition ptcuniare et r6paration civile', 132 nt. 2.
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woordelijk terug bij Van der Linden, die zijn 'actie van injurien' met een 'profitabele'
en een 'honorabele' betering heeft uitgerust. 464

Men dient evenwel te bedenken dat, ook al waren private acties tot financiele betering
van de geschonden eer in het inheemse recht niet onbekend, de juristen toch bovenal
de romeinsrechtelijke actio iniuriarum terzake toepasselijk achtten. Niet slechts uit
de door hen voorgestane wijze van berekenen van de geldboete waartoe de laedens
moest worden veroordeeld, kan dit worden afgeleid. Er kan namelijk tevens worden
vastgesteld, dat de schrijvers de actie wegens belediging nader inkleedden met de
karakteristieke elementen van de actio iniudamm, zoals met name de actieve en passieve
onovererfelijkheid van deze actie en haar verjaringstermijn van tan jaar.465 Men
kan dan ook stellen dat de inheemse profijtelijke betering, het evenbeeld van de amende
proditable uit het Franse recht, bij de wetenschappelijke receptie van de actio iniuriamm
haar definitieve - Romeinse - vorm heeft gekregen.

In het voorafgaande heeft men kunnen zien, dat de actio iniuriarum in de
rechtswetenschap van de Nieuwe Tijd haar karakter van private strafactie behield,
met dien verstande dat de met deze actie te vorderen geldboete niet langer aan de
gernjurieerde zelf ten decl mocht vallen. Nu kan men zich de vraag stellen, of niet
uit het poenale karakter van de onderhavige actie voor de eiser de mogelijkheid
voortvloeide om zijn vordering - in plaats van in een civiele procedure - in een criminele
procedure aanhangig te maken.466 Van der Tanerijen stelt uitdrukkelijk dat in geval
van een ernstige belediging, een iniuria atrox, het slachtoffer hetzij civiel hetzij
crimineel mag ageren.467 Damhouder merkt echterop dat de beledigde partij weliswaar
naar rechte de keuze tussen een civiele en een criminele actie heeft, maar hij volgens
de gewoonte nog slechts een civiele actie kan instellen.468 In het vervolg van zijn
verhandeling spreekt hij dan ook nog alleen over het civiel ageren door de eiser,
ongeacht of deze een feitelijke, mondelinge of schriftelijke belediging heeft
ondergaan.469 Ook door Groenewegen wordt vastgesteld dat het crimineel ageren
door de beledigde ztlf in de praktijk van zijn dagen niet meer voorkomt.470 Ondanks
het feit dat de procespraktijk op dit punt blijkbaar een verandering heeft ondergaan,
vestigen vooral humanistisch geYnspireerde auteurs als Vinnius en Voet de aandacht

464 VanderLinden, Regtsgeleerdpracticaalenkoopmanshandboek, III.5.16. Zieookreeds Van Leeuwen,
Roomsch Hollandsch recht, IV.37.1.

465  \10. Zimmermann, Law of obligations, 1070-1011: 'Though it Me actie wegens beledigingj may ultimately
have originated in Germanic customary law, the essential attributes of the  Roman actio  iniuriarum
had been grafted onto it'. Voor de hier bedoelde 'essential attributes' zij verwezen naar paragraaf
5.3.

466  Voor de beantwoording van deze vraag zie ook Bliss, Belediging, 40-42, alsmede de bespreking van
deze dissertatie door A.S. de Bldcourt in TvR 13 (1934) 223-225. Vgl. voorts Ranchod, Foundations,
91 i.h.b. nt. 85.

467 Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 201); zie ook I.47 (deel I, p.
187) voor het fameus libel.

468 Damhouder, Practijcke en(ie handbouck, 30.12  en  1 3.
469   Practijcke  ende  handbouck,   135.1.
470 Groenewegen, Tractatus de legibus abrogatis,  ad  I.  4.4.10.
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op de private actio criminalis.41, Huber daarentegen erkent dat uit een belediging
zowel een civiele als een criminele actie kan voortvloeien, maar hij stelt dat het
slachtoffer enkel de eerste toekomt, terwijl de tweede aan de overheid is voorbehou-
den.472 Dit laatste vindt men bevestigd bij Van Leeuwen, die alleen spreekt over
de criminele vervolging die ter zake van beledigingen van de overheid kan uitgaan. 473

Op de vraag in hoeverre een criminele actie van overheidswege voorrang genoot boven
een civiele actie vanwege de gelaedeerde particulier, zal in het onderstaande nog worden

teruggekomen.

5.2 De  actie  tot  eerherstel   (amende  honorabele)
Het slachtoffer van een belediging kon de door hem ondervonden vernedering ook
op een andere wijze dan door het vorderen van een geldboete trachten ongedaan te

maken. Bij hun uiteenzetting van de actio iniuriarum besteedden de rechtsgeleerde
auteurs meestal tevens aandacht aan andere vorderingen die door de gernjurieerde
konden worden ingesteld.474 In de handboeken treft men een drietal remedies van
niet-financiele aard aan tot het herstellen van de geschonden eer of goede naam.

1.  De   revocatio,   ook  wel  recantatio   of palinodia genaamd: het door de belediger
herroepen van zijn woorden als zijnde in strijd met de waarheid.475 In de aard van
deze actie lag besloten dat zij primair in geval van een mondelinge belediging kon
worden ingesteld. Toch werd zij ook wel vooreen schriftelijke belediging toepasselijk
geacht, in welk geval zij bijvoorbeeld het vervaardigen van een rectificatie of het
schrappen van de gewraakte passages uit het geschrift kon behelzen. 476

Bij de bespreking van de exceptio veritatis is gebleken, dat een op waarheid berustende
belediging slechts onder bepaalde omstandigheden niet aan de spreker (of schrijver)
werd toegerekend. Werd zij hem wel toegerekend, dan kon de dader volgens veel
schrijvers evenwel niet tot het herroepen van zijn woorden worden aangesproken,

471   Vinnius, Instimtionum impen'alium commentarius,  ad  I.  4.4.10; Voet, Commenmnus ad Pandeaas,
ad D. 47.10 § 15. Zie ook Matthaeus, De criminibus, 47.4.2.5.

472 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt,  VI. 10.1  en  2.
473 Van Leeuwen, Roomsch Hollandsch recht, IV.37.1.
474 Uitzonderingen in dezen zijn Van der Tanerijen, Boec van  der  loopender  practijken, I.57·, Zypaeus,

NotitiaiurisBelgici, IX De iniur#s; Anselmus, CodexBelgicus, sub 'Injurien'. Door Van Zurck, Codex

Batavus, sub 'Injurie' § 22, wordt slechts verwezen naar Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad  D.
47.10 § 17.

475 Wielant, Cone instmctie, 140.8, Damhouder, Practecke ende handbouck, 136.11; De Groot, Inleidinge,
III.36.3, Matthaeus, Decriminibus, 47.4.3.7, Huber,Heedensdaegserechtsgeleertheyt, VI. 10.5, Voet,
Commentarius  ad  Pandectas,  ad  D.  47.10  §  17.  Van  der  Keesse\,   Praelectiones   in  Libros   XLVII  et
XLVUIDigestorum, ad D. 47.10 §  12 (deel I, p. 302).

476 Wielant, Corie instructie,119.5,·Damhouder, Practijcke endehandbouck, 125.7. DeGroot, Inkidinge,
III.36.3; Voet, Commenmrius ad Pandeaas, ad D. 47.10 § 17; Van der Keessel, Praelecn'ones in
Libros  XLVII  et XLVIII  Digestorum,  adD. 47.10 § 12 (deel I, p. 304). Door Van der Tanerijen wordt
de onderhavige actie niet genoemd voor de gewone schriftelijke belediging, daarentegen wtl voor het
fameus libel: Boec van der loopender practijken, I.47 (deel I, p.  187).
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aangezien hij de waarheid had gesproken.477 Slaat men er echter De Groots Inleidinge
op na, dan blijkt deze schrijver ook in dit geval te hebben voorzien: zijns inziens kon
onder de gegeven omstandigheden van de dader worden verlangd, dat hij verklaarde
onbehoorlijk te hebben gehandeld.478

2.   De  deprecatio: een schuldbekentenis door de belediger, gecombineerd met een
bede om vergiffenis. Deze bede kon, behalve tot de beledigde, ook tot God en de
justitie zijn gericht.479 De onderhavige actie was zowel voor mondelinge en
schriftelijke als voor feitelijke beledigingen gerndiceerd480, hoewel zij soms uitdrukke-

lijk op deze laatste categorie was betrokken, als alternatief voor de herroeping die
nu immers niet kon plaatsvinden. 481

3. De declaratio  honoris: de verklaring van de belediger dat hij de beledigde voor
een man van eer en deugd hield. Evenals de actio ad deprecationem kon rnen de

onderhavige actie ter zake van mondelinge, schriftelijke en feitelijke beledigingen
instellen. 482

Over de precieze afkomst van deze drie te onderscheiden acties, die door de eiser

in combinatie konden worden ingesteld, laten de schrijvers zich niet uit. Zo merkt

bijvoorbeeld Voet voor de actio ad palinodiam slechts op, dat deze moribus recepta
is.483 Opnieuw laat zich de vraag stellen, hoe deze mores zijn ontstaan. Voor de

beantwoording van deze vraag dient voorop gesteld te worden, dat het inheemse recht
van oudsher niet-financiele vormen van het beteren van beledigingen kende. In de
reeds ter sprake gebrachte zoenprocedure kon iemands geschonden eer, behalve met
een geldboete, ook met een 'eerlijke betering' worden hersteld.484 Bij Wielant en

411  Groenewegen,Tractatus delegibusabrogatis,adD.41.10.18pr.,Huber,Heedensdaegse rechtsgeleer-
theyf, Vl. 10.8, Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 17.

478 De Groot, Inteidinge, III.36.3. Deze vorm van betering treft men reeds aan bij Thomas van Aquino,
Summa theologica,  II.2  qu.  62  art.  2, ad secundum (zie paragraaf 1.3). Aan de moraaltheologische

achtergrond van dedoor De Groot ontworpenhonorabele amende zalinhet onderstaande nog aandacht

worden besteed.
479 Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht, W.37.1.
480 De Groot, Inleidinge, III.35.2, III.36.3; Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht,IN.31.11 Van der

Linden, Regtgeleerd practicaal en koopmans handboek,  I. 16.4.  Vgl.  Van der Tanerijen,  Boec  van

der loopender practijken, 1.41 (deel I, p, 187) voor het fameus libel.
481 Voet. Commentarius ad Pandecms, ad D. 4710 § 17; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVH

et XLVHI Digestorum, ad D. 47.10 §  12 (deel I, p. 304).

482  De Groot, Inleidinge, III.35.2, III.36.3; Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.1, Vander
Linden, Regtsgeleerd practicaal en koopmans handboek, 1.16.4. Ng\. Van der Tanerijen, Boec van

der loopender practijken. 1.47 (deel I, p. 187) voor het fameus libel.
483 Voet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 17. Vgl. Vander Keessel, Praelectiones in Libros

XL1,7/ et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 §  12 (deel I, p.  302, 304). Door Matthaeus, De criminibus,
47.4.3,7, wordt de oorsprong van deze actie in het Romeinse recht gezocht, maar dit is incorrect,

aangezien een belediging naar Romeins recht slechts met een geldboete kon worden afgedaan.
484  R.C. van Caenegem,  Geschiedenis van het stra»cht in Waanderen van de  Xle tot de XIVe eeuw (Brussel

1954) 288; Helfritz, Die geschichtliche Besta,id,  18-19, 32 e.v.; Ranchod, Foundations, 66-67, onder
verwijzing naar Feenstra, 7712 law of delict, 55.
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Damhouder vindt men als voorbeelden van een dergelijke betering, inmiddels

ondergebracht in een civiele vordering vanwege de gelaedeerde partij, het herroepen
van de beledigende woorden, het maken van een pelgrimstocht, het geven van aalmoezen
en het vervaardigen van zogenaamde 'schandstukken' zoals een glazen venster. 485

Voor zover de gelaedeerde voor een herroeping van de belediging opteerde, kon hij
verlangen dat de laedens bepaalde formaliteiten in acht nam, zoals het kloppen op
de mond, het zich een aantal malen omwenden en het blootshoofds nederknielen. 486

Met deze processuele rituelen werd beoogd om degene die de belediging had geuit,
een zeer nederige houding te laten aannemen tegenover degene die door hem was
vernederd. Opnieuw dient er op te worden gewezen, dat het onder invloed van Frans

procesrecht is geweest, dat in het oud-Nederlandse recht de niet-financiele betering
duidelijk van de financiele betering van een belediging werd onderscheiden. Als men
echter bedenkt dat het Franse onrechtmatige-daadsrecht reeds in een vroeg stadium
een sterke invloed van het canonieke recht heeft ondergaan487, dan heeft men het
rechtsgebied blootgelegd waaraan de 'eerlijke betering' haar uiteindelijke vorm en
inhoud heeft ontleend.488

Volgens het canonieke recht was de pleger van een delict, zoals in paragraaf 1.3
is opgemerkt, gehouden tot restitutio en satisfactio wilde hem zijn zonde worden
vergeven: het teruggeven van hetgeen aan een ander was ontnomen en het bewerken
van genoegdoening door het doen van boete. Daarbij was voor de belediging door
woorden de restitutie uitgewerkt tot de instelling van de revocatio, terwijl zich voor
de belediging door daden de schuldbekentenis met bede tot vergiffenis als alternatief
had aangediend. Dat het leerstuk van de restitutie een belangrijke plaats inneemt in
het werk van met name Hugo de Groot, is in het voorafgaande reeds vastgesteld. 489

Maar ook reeds een vroege praktijkjurist als Filips Wielant blijkt vertrouwd met het
fomm internum en erternum van de kerk, waar door hem wordt opgemerkt:

'de canonisten raden, zo doen ooc de biechtvaders, alle injurien lichtelic te
verghevene  omme de minne  Gods. Ende zegghen  dat dat groot profyt  es  der
zielen,  ende een groote specie van aelmoesene'.490

485 Wielant, Cone instmaie, 140.8, Damhouder, Pract#cke ende handbouck, 136.11. Voor de vervaardiging

van schandstukken waarmee de eerlijke betering gepaard kon gaan, zie P. de Win, De schandstraffen
in het wereldlijk strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de Middeleeuwen tot de Franse Tijd
bestudeerd in Europees perspectief (Brussel 1991) 207, 215-221.

486 Vgl. P. van Meurs, 'Zich driemaal tegen de zon omkeeren', 1/M OVR 4 (1903) 533, en 'Zich voor
het volle gericht omwenden en op zijn mond kloppen', VM OVR 6 (1910) 477-478; De Bldcourt, Kon
begrip, 315, alsmede de bespreking van de dissertatie van Bliss in TvR, 225.

487 Zie Scott, Geskiedenis  van die ooredlikheid,  97-116,   155,   171.
488 In dit verband kan er tevens op worden gewezen, dat ook de eerder genoemde figuur van de verzoenings-

overeenkomst vanaf het midden van de dertiende eeuw sterk werd beinvloed door de Christelijke
vergevings- en boetemoraal. Vgl. Van Caenegem, Geschiedenis  van  het strafrecht, 290-291.

489  Zie het opgemerkte in paragraaf 2.3.
490 Wielant, Corte instructie, 140.13. Voor Wielants bekendheid met het canonieke recht, alsook met de

theologie,  zie Van den Auweele, Tournoy en Monballyu, 'De bibliotheek  van mr. Filips Wielant',
154, 156, 163-164. Vgl. Damhouder, Practijcke ende handbouck, 136.18 en 19.
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Kan  voor de revocatie  en de deprecatie worden aangenomen  dat zij, hoewel  zij  in
het inheemse recht geen onbekende figuren waren, toch diep in het canonieke recht

waren geworteld, voor de declaratio honoris wordt wel anders betoogd.49, Deze
laatste actie zou haar wortels direct in de Germaanse volksrechten hebben. Volgens
deze leges barbarorum kon degene die een stamgenoot had beledigd door hem
bijvoorbeeld voor verrader uit te maken, later, indien hij niet het risico wilde lopen

dat hij deze aantijging niet met bewijzen kon onderbouwen, op zijn woorden
terugkomen.492 Hij kon dan onder ede verklaren, dat hij in woede, dronkenschap
of haast had gesproken en dat hij geenszins de bedoeling had gehad de ander in zijn
eer te krenken. Door op deze wijze de onschuld en eerzaamheid van zijn slachtoffer
te bevestigen, kwamhij voor een lichtere strafin aanmerking dan de voor debelediging
in kwestie vastgestelde geldboete.493 De private vordering ad declarationem honoris
die uit dit processuele verweermiddel is voortgekomen, genoot vooral bij de juristen
van de Duitse school van de Usus modernus pandectarum bekendheid.494 Bij hun
Nederlandse collega's daarentegen treft men de onschuldsverklaring dikwijls niet als
een zelfstandige actie aan, maar als een onderdeel van de actio ad deprecationem. 495

Een uitzondering in dezen vormt Hugo de Groot, die het herstel van de gelasterde
goede naam, behalve door een revocatie en een deprecatie, ook door een verklaring
van eer en deugd laat plaatsvinden.496 Toch dient te worden betwijfeld of De Groot

491  Voor de vroege geschiedenis van deze rechtsinstellingen, zie m.n. Wallenrodt, 'Die 1njurienklage',

243-267. Vgl. Ranchod, Foundations, 65-66; Zimmermann, Law Of obligations, 1072-1073. Door
andere schrijvers wordt voor de ontwikkeling van de revocatio en de deprecatio het inheemse recht

van meerbetekenisgeachtdanhetcanonieke recht: Helfritz, Die geschichitiche Bestand, 59-60,81-82;
H. Rannacker. Der Ehrenschutz in der Geschichte  des  deutschen Strafrechts (Breslau-Neukirch 1938)
9. Ook R. His, Das Str«»echt des deutschen Mittelalters (2 din. Aalen 1964) II, 124-127, zoekt de

oorsprong van de herroeping in het inheemse recht. De bede om vergiffenis daarentegen wordt door
hem tot het kerkelijke recht herleid.

492  Voorhetbewijsrisico dat aaneendergelijke aantijging was verbonden, zie nader H. Brunner, Deutsche

Rechtsgeschichte (2 dln. Leipzig 1892-1906) II, 673-674; W.E. Wilda, Das Strafrecht der Gennanen
(Aalen 1960, herdruk van de uitgave 1842) 791-792,

493 Wallenrodt, 'Die Injurienklage', 244-255, i.h.b. 246-247 en 249. Zie ook R. His, Geschichte des
deutschen Strafrechts bis zur Carolina (Munchen 1967) 133-134; Wilda, Das Strafrechtder Ger/nanen,
792-793: Rannacker, Der Ehrenschutz, 9; Hazendonk, De aanran(ling van eer. 41.

494 Vgl. Wieling, Interesse und Pnvatstrafe, 249-251; Helfritz, Die geschichdiche Bestand, 103-120. Nadere

gegevens over de Duitse school van de usus modemus bij A. Sollner, 'Zu den Literaturtypen des deutschen
Usus modemus'. /us Commune 2 (1969)167-186. Zie ook schrijvers bijdrage aan Coing, Handbuch,
II/1, 501-516, met verdere literatuuropgave.

495 Vgl. Ranchod, Foundations, 90. Illustratief in dit verband is Pieter Bort, Alle de wercken begrepen
in ses tractaten ('s-Gravenhage 1681), dat decluitmaakte vande bibliotheek vande Staatse Raad van
Brabant (RANB, BibI. RvB, nr. 6). In het tweede tractaat, getiteld 'Proceduyren in criminele saecken
te houden', heeft de schrijver een eigenhandig vervaardigd uittreksel van de Practica nova imperialis
Saxonica rerum criminalium v'an Benedict Carpzov opgenomen. In qu. 94 e.v. wordt echter met geen
woord melding gemaakt van de declaratio honoris die Carpzov van de revocatio en de deprecatio heeft

onderscheiden. Zie dienaangaande Wieling, Interesse  und   Privatstrafe.  150.
496  De Groot, Inleidinge, III.36.3: 'De weder-evening ingevalle het aenghezeide is onwaerachtig, bestaet

in schuld-bekentenisse, bidding om vergiffenis, ende verklaring dat sodanig seggen is onwaerachtig,
ende dat hy die sulcks gheseit heeft van de ghelasterde niet en weet dan deugd ende eere'.  De op waarheid
berustende lastering behoorde, zoals reeds is opgemerkt, door middel van een verklaring van onbehoorlijk
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hierbij - uitsluitend - de germaansrechtelijke declaratio honoris in gedachten heeft
gehad. Een vergelijking met hetgeen hij in De iure belli ac pacis voor de betering
van een belediging opmerkt, doet het tegendeel vermoeden. In laatstgenoemd werk
kan men lezen, dat iemands geschonden eer kan worden hersteld ' culpae confessione,
exhibitione reverentiae,  testimonio innocentiae et per ea quae his similia sint' .*n
Voor de betuiging van eerbied en de verklaring van onschuld verwijst de schrijver
naar Dominicus Soto en Leonardus Lessius#98, vertegenwoordigers van de Spaanse

natuurrechtelijke school die de leer van Thomas van Aquino inzake restitutio en
satisfactio verder hebben uitgewerkt.499 Men mag dan ook aannemen dat De Groot
zijn constructie vande vordering toteerherstel voornamelijk op een moraaltheologisch
fundament laat steunen. 500

De passages die De Groot aan het herstellen van de geschonden eer van de beledigde
wijdt, zijn nog om andere redenen interessant. In De iure belli acpacis leert hij namelijk
dat de eiser in plaats van een confessio culpae, exhibitio reverentiae en testimonium
innocentiae  ook een betaling van  een geldsom kan verlangen:  '... et pecunia tale
damnum reperendi  poterit, si laesus velit, quia pecunia communis est rerum utilium
mensura'.50'  Uit  het  feit dat De Groot hier van het repareren van schade spreekt,
blijkt dat hij de onderhavige vordering - evenals de vordering tot idetel eerherstel
die zij vervangt - niet als een poenale maar als een reipersecutoire actie beschouwt.
Voor de primaire vordering tot het op ideele wijze herstellen van de geschonden eer

vindt men dit bevestigd in de Inleidinge, waar voor de hoon wordt opgemerkt dat
de dader deze moet beteren 'met opentlicke schuld-bekentenisse ende bidding om
vergiffenis,  ende daer en boven met geld:...'t Eerste is eigentlick weder-evening:
't ander... boete'.502 De vordering tot financiale betering heeft het karakter  van
een private strafactie (gericht op 'boete'), de vordering tot ideele betering het karakter

gedrag te worden gebeterd.
497 De iure  belli  ac pacis, II. 17.22. De revocatio wordt op deze plaats, in tegenstelling tot Inleidinge,

III.36.3, nietuitdrukkelijkgenoemd. Deze remedie wordtdoorde redactie vande onderhavige passage
evenwel niet uitgesloten ('et per ea quae  his  similia  sint').

498 Bij paragraaf II. 17.22 van De iure belli ac pacis is in de marge opgenomen: 'Less [ius] lib. II c. II
dub.  19, 25, 27; Soto lib. IV q. 6 art. 3'. Voor deze auteurs en hun respectieve werken zij verwezen
naar Coing, Handbuch, II/1, 1025. Zie ook noot 163.

499 De uitdrukking exhibitio reverentiae waarvan De Groot zich in de weergegeven passage bedient, treft
men reeds aan bij Thomas van Aquino, Summa theologica, II. 2, qu. 62 art. 2, adknium (zie paragraaf
1.3).

500 Indit verband zij ertevens op gewezen, dathetonderscheid dat De Grootmaakt in Inleidinge, III.36.3,
tussen een onware bewering, een ware bewering en de aangifte van een delict, reeds wordt gehanteerd
door Thomas van Aquino, Summa theologica,  II.2  qu.  62  art.  2, ad secundum (zie paragraaf  1.3).

501 De iure belli ac pacis, U. 17.22. Voor de mate waarin De Groot de gedachten van m.n. Dominicus
Soto aan deze passage ten grondslag heeft gelegd, zie Ranchod, Foundations, 67-68.

sol Inteidinge, III.35.2. Zie ook paragraaf III.32.7, waar De Groot in de actie lot betering van hoon of
lastering een rudiment van de oude private strafvervolging ziet. Blijkens de weergegeven passage uit
paragraaf III.35.2 heeft de schrijver bij dit rudiment de profijtelijke betering voor ogen.
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van een actie tot herstel ('weder-evening') van de aan de eer toegebrachte schade. 5()3

Over de mogelijkheid om deze laatste vordering te vervangen door een vordering tot
een vergoeding in geld, zoals die de gelaedeerde in De iure belli ac pacis wordt
geboden, wordt op deze plaats gezwegen.

Een schadevergoeding in geld acht De Groot in elk geval wel op haar plaats voor
de zwaardere vormen van hoon die met een inbreuk op de sexuele moraal gepaard
gaan. Indien een ongehuwde vrouw is verkracht, zo merkt hij op, dan is de dader
ook gehouden de uit deze verkrachting voortvloeiende schade te vergoeden. Voor
vergoeding komt in aanmerking de verminderde kans van het slachtoffer op een huwelijk
met   een   voor haar geschikte partij, alsook de smart   die   zij   van het gebeurde
ondervindt.504 In De Groots woordkeuze ligt besloten, dat deze financiele vergoeding
naist de 'eerlijke betering' (schuldbekentenis en bede om vergiffenis) en de 'profijtelijke
betering' (geldboete) kan wordengevorderd. Hetzelfde mag worden aangenomen voor
het geval waarin de dader het slachtoffer hoon heeft aangedaan door overspel te
bedrijven met diens vrouw: behalve beide aanspraken tot betering staat de bedrogen

echtgenoot ook een actie tot verhaal van de door hem en zijn kinderen geleden schade
ter beschikking.505 Of deze schadevergoeding, zoals in geval van een verkrachting,
ook de betaling van een smartegeld kan inhouden, wordt door de schrijver niet
medegedeeld. Voor de defloratie ten slotte stelt de schrijver vast, dat de verleider
kan worden aangesproken tot het aangaan van een huwelijk met zijn slachtoffer, of
tot het doen van een betering in geld. Deze laatste vordering kan mede, indien het
samenzijn vruchtbaar is gebleken, een vergoeding van de kraamkosten en een bijdrage
in het levensonderhoud van het kind omvatten. 506

Andere auteurs die over een financiBle vergoeding ter zake van schade uit injurieus
gedrag schrijven, beperken deze in de regel tot de iniuria realis. Zo leert bijvoorbeeld
Van der Keessel dat in geval van een feitelijke belediging de actio iniuriarum niet

slechts met een actio ad deprecationem kan worden gecombineerd507, maar - tot
op zekere hoogte - ook met een actio legis Aquiliae indien er sprake is van materiele
schade:

503  In het Nederlandse privaatrecht van deze tijd zou de vordering tor wederevening van de hoon als een
vordering tot 'schadevergoeding anders dan in geld' kunnen worden gekwalificeerd (art. 6: 103 BW).
Hierbij kan m.n. aan een vordering tot herstel van een geschade zaak in de oude toestand wor(len gedacht

(HR 13 maart 1903, W. 7899).
504 Inteidinge, III.35.7. Vgl. Van Leeuwen, Roomsch  Holtansch recht, IV.37.5.

505 Inleidinge, III.35.9. Vgl. Van Leeuwen, Roomsch Hollandsch recht, IV.37.7 en 8; Huber, Heedensdaegse

rechtsgeleenheyt, VI.11.1  e.v.
506 Inleidinge, III.35.8. Vgl. Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.6; Huber, Heedensdaegse

rechtsgeteertheyt, VI. 12.1 e.v.; Van der Linden, Regtsgeleerdpracticaal en koopmans handboek, I. 16.4.
507  Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVU et ALI/7// Digestorum, ad D. 47.10 § 12 (deel I, p

304).
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' Plane si cum injuriadamnum concurrat  ex lege Aquilia vindicandum,  utraque
quidem actio datur, sed ita ut altera tantum detur in id quod priore actione
guis consecutus non est: D. 44.7.34 pr.' . 18

Slechts voor het schadebedrag dat de geldboete van de actie wegens beleding te boven

gaat, kan het slachtoffer zich van de aquilische actie bedienen. Bij hetgeen Van der
Keessel zijn lezers voorhoudt, behoort evenwel een tweetal kanttekeningen te worden
geplaatst. In de eerste plaats dient te worden bedacht dat de actio legis Aquiliae, naar

Romeins recht een gemengd poenaal-reipersecutoire actiesog, bij haar receptie tot
een pure schadevergoedingsactie werd getransformeerd:Iii Daarnaast moet op deze

plaats worden herhaald, dat Van der Keessel voor het recht van zijn tijd nog de opvatting
verkondigt, dat de met de actio iniuriamm te vorderen geldboete ook aan de eiser
zelf ten goede mag komen. 511

5.3  Tenietgaan  van  de  civiele  actie
Gegeven het feit dat deactio iniuriarumaestumatoria een - meteen actie tot eerherstel
te combineren - private strafactie was, diende het initiatief tot het instellen van deze
actie van de gelaedeerde uit te gaan. Er konden zich evenwel omstandigheden voordoen
waaronder het slachtoffer van een belediging de dader niet wilde, niet meer mocht
of niet langer kon aanspreken tot een profitabele en honorabele betering van het
ondervonden  leed.  In het voetspoor  van de middeleeuwse romanisten werden  de

volgende gevallen door de juristen van de Nieuwe Tijd behandeld.

5.3.1  Dissimulatio
Als het slachtoffer blijk gaf zich de belediging niet aan te trekken, of hij vergaf -

expliciet dan wel impliciet - de dader diens gedrag, dan kon hij niet in tweede instantie
alsnog een civiele actie tegen deze dader instellen:12 Het terugkomen op een vergeten

508 Praelectiones in Libros XLWI et XLVU/ Digestorum, ad D. 47.10 § 16 (deel 1, p. 316). Zie ook
Matthaeus, De criminibus,  47.4.1.21; Voet, Commenmrius ad Pandectas,  ad  D.  47.10  §   18.

509 Vgl. Kaser, Das romische Recht,1, 619-623; U. von LObtov, Untersuchungen zur tex Aquitia de dam,10
iniuria datum (Berlijn 1971) i.h.b. 36-82; H. Hausmaninger, Das Schadensersatzrecht der tex Aquilia

(4e dr. Wenen 1990) i.h.b. 34-38. Op de vraag in hoeverre de onderhavige actie naast de aaio iniunamm

kon worden ingesteld, wordtnaderingegaan door E. Levy, Die  Konkurrenzder Aktionen und Personen
im klassischen rdmischen Recht Q dln. Aalen 1964, herdruk van de uitgave Berlijn 1918-1922) II,
182-194.

510  Zie hetgeen in paragraaf 5.l is opgemerktvoorde Romeinse actiones poenales inhet algemeen. Voor
de actio tegis Aquiliae (utilis) vgl. Feenstra, Vergelding  en  vergoeding, 10.in diens opstellen 'Die
Glossatorenund die Actiolegis Aquiliae', 205-232, en 'Th6ories sur la responsabilit6 civile', 323-337,
behandelt Feenstra de wetenschappelijke ontwikkelingen die aan de receptie van deze actie zijn
voorafgegaan.

511 Zie paragraaf 5.1.
512  Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken,1.57 (deel I, p. 201); Wielant, Corte  instructie,

140.16; Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.14 en 15; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleenheyt, VI. 10.15,
16 en 17; Van Leeuwen, Censuraforensis,  V.25.10  en 1 1; Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad
D. 47.10 § 23; Van der Keessel, Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad D. 47.10

§ 17 (deel I, p. 320).
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of vergeven belediging zou indruisen tegen het wezen van de actie uit injurie, die
immers een actio ex bono et aequo betrof. 513

Degene die de belediging had geuit, kon van zijn kant trachten de beledigde er
toe te bewegen hem zijn woorden of daden te vergeven, of althans tegen hem geen
actie te ondernemen. Vergiffenis kon hem ten deel vallen als hij zich bereid toonde
om bijvoorbeeld ten overstaan van een notaris en in aanwezigheid van getuigen het
slachtoffer genoegdoening te bieden voor hetgeen deze had ondervonden.514 Niet
slechts bij notariele akte maar ook in een onderlinge overeenkomst kon de belediger
met de beledigde tot een minnelijke schikking komen, teneinde een gerechtelijke
procedure te voorkomen.515 Had het slachtofferevenwelinmiddels reeds een procedure

aangevangen, dan was het voor de dader nog mogelijk om v66r het moment van litis

contestatiBiG zijn  woorden  te  herroepen,   spijt   te  betuigen  etcetera. 517
Het slachtoffer van de belediging behoefde deze de dader niet met zoveel woorden

kwijt te schelden.  Ook  uit de wijze waarop  hij,  na  door hem  te zijn beledigd,  met
deze daderomging, konblijken dat hij hemhad vergeven. Een dergelijke stilzwijgende
vergeving kon bijvoorbeeld besloten liggen in het vriendelijk groeten of kussen van
de dader, het samen met hem eten of drinken, of het welwillend ondergaan van zijn
gezelschap.

518

5.3.2   Verjaring
De geYnjurieerde die niet bereid was de injuriant te vergeven, diende deze binnen Edn

jaar nadat hij zich de belediging bewust was geworden - een annus utiliss,9 - in rechte

513 Met zoveel woorden Van der Keessel, Praelectiones  in Libros  XLVII et XLVIjI Digestorum, ad D.
47.10 § 17 (deel I, p. 320).

514 Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad D.  41.10  § 1. Zoals in paragraaf 4.3 is opgemerkt, werd in
geval van een vrijwillige spijtbetuiging door de dader dikwijls slechts een vermindering van diens
aansprakelijkheid aangenomen. Zo zou hij niet langer tot honorabele, maar nog steeds tot profitabele
betering vande belediging kunnenwordenaangesproken. Zieb.v. Huber,Heedensdaegserechtsgeleer-
theyt, VI. 10.8: Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLI/7/ et XL 1/7/I Digestorum, ad D. 47.10
§ 17 (deel I, p. 322).

515 Vander Tanerijen, Boecvander loopenderpractijken,1.57 (deel I, p. 201); Matthaeus, De criminibus,
47.4.1.16; Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad D. 47.10 § 23; Van der Keessel. Praelectiones in
Libros XLVII  et XLVIII Digestorum, ad D. 47.10 § 17 (deel 1, p. 320, 322).

516 Voor het moment van litis contestatio zie hoofdstuk  I paragraaf 4.1.
517 Ook voor deze situatie werd veelal aangenomen dat de belediger niet langer tot een honorabele, maar

nog  steeds  tot een profitabele betering kon worden aangesproken. Vgl. Matthaeus, De cnminibus,
47.4.4.8; Voet, Commenmrius ad Pandecms, ad D. 47.10 § 23; Van der Keessel, Praelectiones in

Libros XLVII et XLVIII Digestorum, ad D. 47.10 § 17 (deel I, p. 322).
518 Vander Tanerijen, Boec van der loopender practijken,1.51 (deel I, p. 201), Wielant, Corie instructie,

140.16; De Groot, Inieidinge, III.35.3; Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.14; Huber, Heedensdaegse
rechtsgeleenheyt,  VI. 10.17; Van Zurck, Coda: Batavus, sub 'Injurie'  § 23;  Van der Keessel, Pmeleaiones
in Libros XLVH et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 § 17 (deel I, p. 320).

519 De term annus utilis dient met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd, aangezien zij niet alleen
betrekking heeft op het moment waarop de berekening van de verjaringstermijn aanvangt - zoals Ranchod,
Foundations, 56-57, lijkt aan te nemen -, maar ook op de kalenderdagen die voor deze berekening
in aanmerking komen. Vgl. Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII et XLVIII Digestorum,
ad D. 47.10 § 19 (deel I, p. 322,324), alsmedededoor de uitgever toegevoegde noten 303 en 30b.
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te dagen.520 Gold dit voor mondelinge en schriftelijke beledigingen in het algemeen,

voor ernstige beledigingen van feitelijke aard die met een actio ec lege Cornelia konden
worden vervolgd52;   was een bijzondere verjaringstermijn  van  30 jaar vastgesteld.
' Nec sine ratione', merkt Vander Keesselop, 'cum utique sit gravior illainjuria quae
ad legem Corneliam relata est'. 522

Hugo de Groot neemt in dezen een van de heersende leer afwijkend standpunt in,
waar hij voor de verkrachting opmerkt dat de vordering voor deze ernstige vorm van
'hoon' moet worden ingesteld 'binnen zes weecken nae de daed, ofte nae dat de vrouw
vrijgeweldig op haer voeten is geweest'.523 Voorde andere vormen van hoon, ongeacht
hun zwaarte, stelt hij de verjaringstermijn op Mn jaar.

524

5.3.3  Overlijden  van  belediger  of beledigde
Indien hetzij de belediger hetzij de beledigde kwam te overlijden vddr er een civiele
procedure was aangevangen, dan wel v66r een dergelijke procedure het moment van
litis contestatio had bereikt, ontviel aan de actie uit injurie haar causa. Dit betekende
enerzijds dat de erfgenamen van de dader niet tot het beteren van de belediging konden
worden aangesproken, anderzijds dat de erfgenamen van het slachtoffer niet tot een
dergelijke betering waren gerechtigd.525 De passieve onovererfelijkheid van de
onderhavige actie werd wel verklaard uit haar poenale karakter: zij was slechts bedoeld
om degene die de belediging had geuit te treffen, en niet tevens diens erfgenamen.
Nu deze actie bovendien een pure strafactie was, een actio vindictam spirans, bracht
de haar kenmerkende wraakgerichtheid met zich mee dat zij ook actief onovererfelijk
was. Enkel het slachtoffer zelf - en niet Edn van zijn erfgenamen - mocht zich van
haar bedienen.526

Door De Groot wordt de actieve onovererfelijkheid van de actie wegens belediging
in verband gebracht met de aard van het geschonden belang, namelijk de eer (in ruime
zin) als onvervreemdbare eigendom van het slachtoffer.527 Als hij in het 32e decl
van Boek III van de Inleidinge spreekt over de 'verbintenisse uit misdaed in 't gemeen'

520 Vinnius, Institutionumin:perialium conimentan'us,  ad I.  4.4.12  § 5; Matthaeus, De cnminibus,  47.4.1.17;
Van keuwen, Roomsch Holla,idsch recht, IV.37.3; Huber, Heedensdaegse rechtsgeteertheyt, VI.10.11;
Voet, Commentanus ad Pandeaas, ad D. 47.10 § 21 ; Van der Keessel, Praelectiones in Libros XLVII
et XLVIII Digestorum, ad D. 47.10 § 19 (deel I, p. 322, 324).

521 Voor de actie op grond van de Lex Cornelia de iniurus zie paragraaf  1.1.
522 Van der Keessel, Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad  D.  41.10  § 10 (deel I, p.

324, 326). Zie ook Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, 1.51 (deel I, p. 200);
Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.19; Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt,  VI.10.12.

523 De Groot, Inteidinge, III.35.7 i.f.
524 Inkidinge, III.35.3. Zie daarentegen Van Leeuwen, Roomsch Hollandsch recht, IV.37.3, die de

verjaringstermijn van hoon op 30 jaar stelt.
525 Vinnius, Instimtionum imperialium commentanus, ad I. 4.12.1 § 6, Huber, Heedensdaegse

rechtsgeteertheyt, VI.10.13 en 14. Noet, Commentarius ad Pandectas, ad D. 47.10 § 22; Van der
Keessel, Prae/ectiones in Libros XL1/7/ et XLWH Digestorum, ad D. 47.10 §  18 (deel I, p. 322).

526 Voor de passieve en actieve onovererfelijkheid van de actio iniuriarum, zie Scott, Geskiedenis van
die ooredlikheid, 161-163, 169, 170-171.

527 Zie paragraaf 2.3 voor De Groots concept van de eigendom van onvervreemdbare zaken. Vgl. voorts

Scott, Geskiedenis  van die ooredlikheid, 162-163.
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en daarbij de (publieke) strafactie van de (private) schadevergoedingsactie onderscheidt,
merkt hij voor deze laatste op:  ' . . . Aen erfgenamen moet weder-evening geschieden,
van  alle  goed dat erffelick  is, ende oversulcks  niet van leven ofte eer'.528  Nu  de
eer van het slachtoffer niet erfelijk is - zij betreft immers een onvervreemdbare
zaak529_ kan zij niet op diens erfgenamen overgaan. De schrijver herhaalt dit met
zoveel woorden voor de 'vrijheid', de eer in ruime zin, maar maakt onmiddellijk een
uitzondering voor met name de kinderen van het slachtoffer:

'Alzoo iemands vrijheid gheen erffelick goed en is, zoo kan 't recht van de
gehoonde niet komen op zijn erfghenaem, ten waer nae de rechtspleging: maer
kinderen van de ghehoonde, ofte anderen die daer aen waer gheleghen, zouden
even-wel mogen aenhouden tot weder-evening'.530

In tegenstelling tot de aanspraak tot profitabele betering van de belediging, zo leert
De Groot, gaat de aanspraak tot honorabele betering - waarin de wederevening in
dit geval bestaat - steeds over op zekere categorieen nabestaanden van de overledene.
Hoewel de schrijver zich hierover niet uitlaat, zou hij bij deze wederevening aan een
(niet-financiele) tegemoetkoming in de smart van deze nabestaanden kunnen hebben
gedacht.531

Nu zou men wellicht verwachten, dat De Groot ook voor de passieve (on-)
overerfelijkheid van de actie wegens belediging een onderscheid tussen de profitabele
en de honorabele betering maakt. Hetgeen hij voor 'misdaed in 't gemeen' opmerkt,
lijkt, bij vluchtige lezing, een dergelijke verwachting te bevestigen:

'Tot weder-evening zijn oock des misdaders erfghenamen ghehouden, voor
soo veel de weder-evening by hun kan gheschieden: maer de straffe gaet niet
op de erfghenamen, dan soo wanneer met de overleden rechtspleging is
begonnen'.532

Met betrekking tot 'hoon' stelt de schrijver vervolgens echter vast, dat de erfgenamen
van de dader niet tot enige betering van het leed aan de zijde van het slachtoffer zijn
gehouden (tenzij hun erflater inmiddels daartoe is veroordeeld).533 Blijkbaar meent
hij dat wederevening, gelet op de vorm waarin zij in dit geval zou moeten plaatsvinden,
slechts door de dader zelf had kunnen worden verwezenlijkt. Gezien het persoonlijke

528 De Groot, Inleidinge, III.32.10.
529  Inleidinge,  II.1.42.
530 Inkidinge, III.35.4. Op grond van paragraaf III.36.4 mag hetzelfde worden aangenomen voor de eer

in de beperkte betekenis van de goede naam.
531 De wederevening aan de nabestaanden van de gehoonde (resp. de gelasterde) zou hiermee - tot op

zekere hoogte - kunnen worden vergeleken met het zoengeld waarover in paragraaf III.33.3 voor de
misdaad tegenhetleven wordtgesproken, namelijk voorzoverditzoengeldde werkelijkgeledenschade
te boven gaat. Zie in dezen Feenstra, 'Das Deliktsrecht bei Grotius', 439-451.

532 Inleidinge, III.32.10.
533 Inkidinge, III. 35.5. Zie ook III.36.4 voor de lastering. De Groot lijkt op dit punt voorbij te gaan aan

de rechtsopvolging na het moment van litis contestatio: Scott, Geskiedenis vandieoorerflikheid, 70-71.
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karakter van de honorabele betering - bekentenis van schuld, bede om vergiffenis -
kunnen diens erfgenamen het slachtoffer niet deze genoegdoening verschaffen.

Niet slechts voor de actieve (on-) overerfelijkheid van de actie wegens belediging
maakt De Groot een scherp onderscheid tussen profitabele en honorabele betering,
tussen boete en compensatie. Ook met betrekking tot de (impliciete) vergeving en

de verjaring van de belediging wijken zijn gedachten in dit opzicht af van die van
andere auteurs. Voor de hoon merkt hij namelijk op:

'  't Recht tot de boete werd verlooren door een jaer zwijghen,  als oock door
ghevolgde teickenen van vrundschap, waer onder van ouds by de Duitschen
wel het krachtigste is gehouden te drincken uit eenen beker'.534

Indien het slachtoffer de dader de belediging vergeeft, of hij laat de verjaringstermijn
van 66n jaar verstrijken, dan kan hij enkel niet langer een vordering tot profitabele
betering van deze belediging instellen. Daarentegen kan hij de dader nog steeds tot
een honorabele betering - het op ideele wijze herstellen van de geschonden eer -
aanspreken.

535

5.4  De   criminele  actie  vanwege  de  overheid
Indien de geinjurieerde er niet toe overging de injuriant met een civiele actie in rechte
te dagen, kon de overheid, volgens Wielant, uit eigener beweging actie jegens deze

injuriant ondernemen:

'es yemende de injurie ghedaen, die hy quyte scelt of niet vervolghen en wille,
de fisque en sal daeromme niet laten te agierene... voor zyn recht ende voor
tinterrest van der justicie.  Want uut allen delicten spruuten twee actien, te wetene,
deene omme de partye, ende dander omme den fisque. Ende de eene en werdt
niet extynct nochte ghedoot metter andere...'. 536

Deelt de schrijver de vervolgende overheid op deze plaats een wat afwachtende rol
toe, voorhet fameus libel plaatst hij depublieke strafvervolging meerop de voorgrond.
Als er namelijk in een smaadschrift iemand van het plegen van een capitaal delict
wordt beticht, waarvan het bewijs niet kan worden geleverd, dan behoort de
vervaardiger van dit geschrift in een criminele procedure de doodstraf te worden

opgelegd.537

534 Inkidinge, III.35.3. Zie ook III.36.4 voor de lastering.
535 Door andere auteurs werd de vergeving en de vejaring van de belediging meestal zowel op de profitabele

als op de honorabele betering betrokken. Voor de vergeving zij verwezen naar de literatuur vermeld
in noot 512, voor de verjaring naar die in noot 520.

536 Wielant, Corte instructie, 141.15.

537 Cone instmdie, 129.2. De vervaardiger van een smaadschrift waarin iemand ten onrechte een niet-capitaal
delict wordt verweten, dient deze belediging profitabel en honorabel te beteren. Hij kan hiertoe door
zowelde gelaedeerde alsde vervolgendeoverheid ineenciviele procedure wordenaangesproken. Vgl.
Monballyu, 'Het onderscheid', 123-124. Zie ook hoofdstuk I paragraaf 4.
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Damhouder acht een criminele vervolging door de 'fisque' vooral op haar plaats, als
een particulier geen actie onderneemt tegen een belediging die hem in het openbaar

is aangedaan. In dat geval is er namelijk niet slechts sprake van een schending van
de persoonlijke eer van het slachtoffer, maar tevens van een aan de samenleving
toegebrachte 'ghemeene blaempte'.538 Daarnaast beschouwt hij, evenals Wielant,
de criminele procedure de aangewezen weg om de schrijver van een smaadschrift
waarin iemand ten onrechte een capitaal delict wordt verweten, capitaal te straffen. 539

Door Matthaeus wordt betoogd  dat,  nu op grond van I.  4.4.10 voor elke injurie
een civiele dan wel een criminele actie kan worden ingesteld, de overheid steeds
criminaliter mag ageren, zelfs in geval van een zeer lichte belediging. 540

Zeer terughoudend daarentegen stelt Van Leeuwen zich op, waar hij zijn lezers
mededeelt dat er wegens een belediging in beginsel geen vervolging van overheidswege
plaatsvindt. Dit beginsel lijdt echter uitzondering voor het geval van een 'ongemene
laster-spraak...  daar de gemene  saak  om 't gevolgs wil selfs aan gelegen  is'. 541

In dit verband wijst de schrijver speciaal op de plakkaten waarin 'naam-rovende
geschriften' (fameuze libellen) met publieke straffen zijn bedreigd.542

De bijzondere strafbepalingen die aan het vervaardigen en verspreiden van
smaadschriften zijn gewijd, vindt men voor het Noorden besproken door Van Zurck,
voor het Zuiden door Van der Zype. Waar eerstgenoemde de dadergeld- en lijfstraffen
en verbanning in het vooruitzicht stelt543, confronteert laatstgenoemde hem met de
doodstraf en de confiscatie van goederen.

544

Huber vangt zijn bespreking van de acties die wegens belediging ('hoon') kunnen
worden ingesteld aan met de vaststelling: 'De manier van aenspraek uit hoon is, of
Civijl, of Crimineel'.545 Waar de gehoonde particulier de civiele aanspraak toekomt,
daar is de criminele aanspraak voorbehouden aan de vervolgende overheid. Een publieke
strafvervolging, waartoe de beledigde de overheid moet verzoeken, blijft echter
achterwege indien de belediging van een te licht gehalte is.546 Cumulatie van beide
aanspraken is niet mogelijk 'om dat de Civijle actie van injurie soo wel tot straffe
en  wreekinge der misdaden strekt,  als de Crimineele'. 547

Ook Voet is zich bewust van het poenale karakter van de actio iniuriarum, maar

hij staat desondanks een cumulatie van een private en een publieke vervolging van

538 Damhouder, Practijcke ende handbouck, 137.14.

539   Practijcke  ende  handbouck,  125.1 e.v.
540  Matthaeus, De cn)ninibus, 47.4.2.7. Zie ook paragraaf 3.4, waar is opgemerkt dat Matthaeus de beledigde

particulier ook voor een iniuria levis een civiele actie toekent.
541 Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.1. De schrijver erkent intussen dat in de praktijk

ook een 'gemene laster-spraak' wei van overheidswege wordt vet·volgd.
541  Roomsch  Hollandsch recht, W.31.1
543 Van Zurck, Codex Batavus, sub 'Pasquillen' § 1-3. Zie ook Groenewegen, Traaams de legibus abrogatis,

ad C. 9.36; Van der Keessel, Praelectiones iun's hodiemi, ad Intr. HI.36.3. De visie van Van der Keessel

op de vervolging van de libellus famosus  zal  in het onderstaande  nog ter sprake komen.

544  Zypaeus,  Notitia  iuris  Belgici,  1X  De famosis  libellis  §  1.  Zie ook  Anse\mus,  Codex  Belgicus.  sub
'Pasquillen' § 1 en 2; Van der Keessel, Praelectiones  iuris  hodierni. ad Intr. III.36.3.

545 Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, VI.10.1.
546  Heedensdaegse rechtsgeteertheyt, VI.10.2.
547  Heedensdaegse rechtsgeleerrheyt, VI.10.3.
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een belediging toe.548 Een actio criminalis vanwege de overheid is zijns inziens vooral
geindiceerd als de belediger zich van een smaadschrift heeft bediend.549 Daarnaast

is hij van mening dat, indien de in civilibus gedaagde partij weigert de door de eiser

verlangde profitabele en honorabele betering te doen, de gerechtsofficier jegens hem
een geldboete of hechtenis kan vorderen. 550

Van der Keessel acht een publieke strafvervolging slechts op haar plaats als het
om een ernstige belediging,  in het bijzonder een libellus famosus gaat. Een iniuria
levissima daarentegen behoort niet criminaliter te worden vervolgd aangezien het
slachtoffer, aldus Van der Keessel, daarvoor ook geen civiele actie kan instellen. 551

De civiele en de criminele actie, zo gaat hij verder, kunnen niet naast elkaar worden
ingesteld, nu zij beide poenaal van aard zijn.552 Het fameus libel geniet in dit verband

debijzondere aandacht vandeschrijver. Met eenberoep op debepaling van D. 47.10.6

geeft hij voor deze iniuria atrox de civiele actie van de beledigde de voorkeur boven
de criminele actie door de overheid:

'Libellusfamosusprincipaliterad laesionemprivatihominispertinet...Tantum
per consequentiam per  libellum famosum nocetur publico,  et ipsum publicum
judicium  tantum,   ut  ita  dicam,   in  subsidium  datum  est...'  . 553

Aangezien door een fameus libel in de eerste plaats iemands persoonlijke eer wordt
geschaad, terwijl de gemeenschap hiervan slechts indirect schade ondervindt, is
vervolging van de vervaardiger van dit geschrift eerder een private dan een publieke
aangelegenheid. Indien in het libel echter het slachtoffer niet met name is genoemd,
waardoor deze moeilijk kan bewijzen dat hij het onderwerp van de belediging is, is
het aan de overheid om actie te ondernemen. Van der Keessel geeft zijn uiteenzetting
van de concurrentie van de beledigingsacties een wat abrupt - en zeker onverwacht -

einde:'Exjure hodiernoverbo adhucobservandumperprivatam injuriarumactionem
non impediri criminalem accusationem:  conferte Voetium, 47.10.24'  .64 Indepraktijk
hoeft de overheid, Van der Keessels dogmatische bespiegelingen ten spijt, zich blijkbaar

548 Voet, Commentarius ad Pandeaas, ad D. 47.10 § 24.
549   Commentarius  ad  Pandeclas.  ad  D.  47.10  §  15.
550  Commentarius ad Pandectas,  ad  D.  47.10 §  17.  Zieook Vander Tanerijen,  Boec van der loopender

practijken, 1.51 (deel I, p  203): indien de gedaagde insolvent blijkt te zijn, kan de eiser de officier
verzoeken om hem aan den lijve te straffen.

551  Van der Keessel, Praelectiones  in  Libros  XLVII  et  XI.VIII  Digestorum,  ad D. 47.10 § 14 (deel I, p.
306, 308), Zie ook paragraaf 3.4 voor de uitsluiting van de civiele actie voor lichte vormen van

belediging.

552 Praelectiones in Libros XLVU et XLVHI Digestorum, ad D. 47.10 § 16 (deel I, p. 316).
553   Praelectiones in Libros  XLVII et XLVIII Digestorum,adD.47.10§ 16(deell, p. 318). Waardeschrijver

spreekt van 'laesionem privati honinis' drukt hij zich wat ongelukkig uit, nu hij elders betoogt dat
vaneen smaadschrift vooralopenbare figurenhetslachtoffer zijn: Praetectiones iuris hodierni, ad Intr.

III.36.2, alsmede Tlieses selecme,  nr. 802. Juister ware  het te spreken  van de schade  die  door een
fameus libel aan de persoonlijke eer van een privaat of publiek persoon wordt toegebracht.

554   Praelectiones  in  Libros   XLVII  et  XLVIII  Digestorum,  ad D. 47,10 § 16 (deel I, p. 320).
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820 Placaaten.  3, Boek.  + Titul

8·                                                Publicatle  Dan  den  Hoce san  Hollanti,  teegens
bet   maken,   drukken,   verkoopes,   en   difemineeren  van
Gefcbriften,  welke unjlootel,E -yn  ·uoor gekroonde Hoof-
de,t,  en  andere  :titbee#: be  booge  Terjoi,q,en.    fDen  19c
7/tuau I 749'

T- E Prefident en Raaden over Holland,   '   der wat titul of benaaming het ook moch.
1J  Zeeland en Vriesland, allen den gee- te zyn, door welke Gefchriften (het zy

nen dic deezen zullen zien, of hoo- dezelve  in deeze Provincie gemaakt, of van
ren leczen, falut. Alzoo tot Onze kcnnifre elders in deeze Provincie gebracht of in-
gcknimen   is,   dat  feedert  ccnigen  tyd her. gevoert mochten  zyn) aan eenige gekroon-
waards weedcrom merkelyk is toegenoomen de Hoofden, Prinfen, ofandere hooge Per-de licentie in  het maaken, uitgeeven, druk. fonagien, cenige de mintle aanfloot ofree.
ken, en dilieminecrcn   van Gefchriften,de- de tot ofienfie worde gegeeven, op poene,
welke door gekroonde Hoofden, en ande- dat die geenen, die bevonden zullen wor-
re uitheemfche hooge Perfonagien zyn aan-       den ecnige ioodanige Gefchriften gemalkt,
ilootclyk,  nictjcegenitaande   door  Haar  Ed.           of van' buiren inkoomende, ontfangen,   ge-
Grcot  Mog. de Hecren Staarcn  van Hot- drukt, rerkocht, of op eenigerlye wyze ge.land en Wellvricsland met ved crnft daar dilitmineert te hebben, desweegens, zon-
jecgens is voorien:  cn dat vervolgens dee- der renige conniventie of diffimulatie, rio
ze   floute  onderneeming   niet  anders  kan        goureutelyk zullen worden gettraft,tvolgens
worden aangemerkt,   als  voor  een  verre-        dc befchreeve Rechten en Placalten  van
gaande aae van vilipendie en verachting den Lande.
van dc Hooaheid van den Lande. En op dat niemand hier un eenige ig.ZOO IST, dat Wy, in de jeegenwoor- norantic Zat kunnen pretendeeren, gelaflen
dige omitandigheeden van tydcn en z:taken, en beveelen  Wy, dar deeze.zal worden ge-
daar  omtrent  den  emit  van  dc Juilitic wit- publiceert en geaffigeert, daarmen gewoon
kndc docn zien, gocdgevonden hebben te is publicatic en ailixie te doeg.
verbieden  en   te  interdicecren,  zoo   21s jVy Gedaan in den Rude den zge January

.verbieden en interdicceren door deeze, het        1746   Oodertiond,   In  kennik  van, my,
mnaken, uitgeeven, drukken, verkoopen, en Geteekent, A  v.  Bleitek.   ,
dificminecren  van   eenige   Gefchriften,   on-

Plakkaat  van  het  Hof van  Holland  van  29 januari   1745   houdende  een  verbod  op  het  vervaardigen  en
verspreiden van fameuze libellen (GPB,  111, 820)  (foto Katholieke Universiteit Brabant)

niets aan debeledigdepartij gelegen te laten liggenen kan zij steeds een strafvervolging
entameren.

Van der Linden ten slotte merkt op, dat een belediging doorgaans slechts aanleiding
geeft tot een civiele actie voorhet slachtoffer. Erkunnen zichechter situaties voordoen
waarin een optreden door de overheid geboden is. Zo kan er van overheidswege een
criminele actie worden ingesteld als in een smaadschrift een publieke persoon is
beledigd, of als een belediging met daden van geweld gepaard is gegaan of zij op
andere wijze tot een verstoring van de openbare orde heeft geleid.555

555  Van  der  Linden,  Regtsgeleerd  practicaal  en  koopmans  handboek,  H.5.16.
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Hoofdstuk III Civiele beledigingszaken voor de Staatse
Raad van Brabant

1. HET ARCHIEF VAN DE STAATSE RAAD VAN BRABANT

Nadat in de voorgaande hoofdstukken de onderhavige studie van een institutionele
en een rechtsdogmatische achtergrond is voorzien, wordt in dit derde hoofdstuk een
begin gemaakt met de behandeling van het eigenlijke onderwerp van onderzoek: de
beledigingszaken in het archief van de Staatse Raad van Brabant en Landen van
Overmaze. Alvorens over te gaan tot de bespreking van de civiele en - in het volgende
hoofdstuk - de criminele beledigingszaken die voor de Raad zijn gebracht, dien ik
eerst een aantal opmerkingen te maken over het door mij geraadpleegde archiefmateriaal.
Het archief van de Staatse Raad bevindt zich in het Rijksarchief in Noord-Brabant
te 's-Hertogenbosch. Belangrijkste ingang tot dit archief is de in 1981 verschenen
zesdelige Inventaris  Raad  van Brabant, waarin de dossiers en de vonnissen die van
de voor dit college gevoerde processen bewaard zijn gebleven, zijn geinventariseerd
en van indices zijn voorzien: Samen met de resolutieregisters, de notulenregisters
en de rolboeken vormen de procesdossiers en de vonnisboeken de bronnen waaruit
de archiefonderzoeker kan putten om zich een beeld te verschaffen van de rechtspraak
van het Brabantse hof.2 De verzameling procesdossiers is echter zeer onvolledig,
terwijl bovendien niet van alle dossiers in het archief van de Raad vaststaat dat zij
betrekking hebben op een voor dit college gevoerde procedure. Gezien deze
onvolledigheid van hetbronnenmateriaal kanhet beeld dat men zich vande rechterlijke
activiteiten van de Staatse Raad kan vormen, ook niet anders dan onvolledig zijn.
Het archief van de Raad leent zich, zoals reeds door anderen is vastgesteld, eerder
voor een onderzoek 'in de diepte' dan voor een onderzoek 'in de breedte'. Het biedt
eerder zicht op de kwaliteit van 's Raads rechtspleging dan op de kwantiteit daarvan.3

Uitgangspunt voor het praktijkgedeelte van deze studie zijn de dossiers van civiele

1 W.M. Lindemann en Th.F. van Litsenburg, m.m.v. H.M.B. Jacobs, Inventaris Raad van Brabant
(6 dln. 's-Hertogenbosch 1981).

2    Voor de hier genoemde archivalische bmnnen zie nader W.M. Lindemann, Resoluties Raad van Brabant

('s-Hertogenbosch 1984) I-VI.
3     Vgl. L.P.L. Pirenne en H.Th.M. Roosenboom, 'De betekenis van hetarchief vande Raad van Brabant

voor de Noordbrabantse en Limburgse geschiedschrijving', NHJ 2 (1985) 108-109.
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en criminele zaken die bij de Raad hebben gediend. In de delen II en III (civiele
processen) en VI (criminele processen) van de Inventa,is zijn dem op jaar gerangschikt,
waarbij de inzet van elk geding door middel van trefwoorden is weergegeven. Van
de civiele procedures bij de Raad zijn in het totaal 3816 dossiers bewaard gebleven.
Hiervan heeft slechts een bescheiden aantal betrekking op beledigingen, namelijk 87
dossiers (ruim 2 procent). Het archief van de Raad bevat ook 54 - afzonderlijk
geinventariseerde - civiele zaken   die   aan de Staten-Generaal zijn voorgelegd.    Zij
betreffen deels beroepszaken uit Staats-Vlaanderen, waarvoor de Raad van Brabant
als gedelegeerde rechteris opgetreden. Vandeze Vlaamsezakenheeft ertan betrekking
op belediging. Het aantal criminele beledigingszaken in het archief is verhoudingsgewijs
groot: 28 dossiers op een totaal van 334 (ruim 8 procent). Daarnaast zijn er 122 dossiers

overgeleverd van strafzaken die waarschijnlijk voor andere gerechtenhebben gediend.
Deze afzonderlijkgeYnventariseerdedossiers, waaronderzich zestienbeledigingszaken
bevinden, zijn dermate onvolledig dat niet meer kan worden achterhaald, waarom
ze deel uitmaken van het archief van de Raad. Zij kunnen appel- of reformatiezaken
betreffen, maar ook zaken die gezien hun ernst door lagere officieren aan het officie-
fiscaal zijn gemeld. Vanwege hun onvolledigheid en onbestemdheid zijn de
gememoreerde zestienbeledigingszaken slechts zijdelings in hetonderzoekbetrokken.

Van de civiele beledigingszaken, de Vlaamse beroepszaak inbegrepen, heeft ongeveer
tweederde deel in de zeventiende eeuw gediend (59 zaken) en 66nderde deel in de
achttiende eeuw (29 zaken). Deze verhouding treft men over de gehele linie aan bij
de civiele dossiers en vonnissen die van de Raad van Brabant zijn overgeleverd. Men
kan dan ook vaststellen dat, evenals dit bij andere gerechten het geval lijkt te zijn
geweest, de rechtspleging van de Raad in civiele conflicten in de achttiende eeuw
sterk is afgenomen.4 Wat betreft de criminele rechtspraak van het hof kan voor de
achttiende eeuw juist een zeer lichte stijging van het aantal beledigingszaken worden
geconstateerd: zeventien processen tegenover elf uit de zeventiende eeuw. In slechts
acht van de criminele beledigingszaken die aan de Raad zijn voorgelegd, is een
eindvonnis gewezen. s Voorts werden drie zaken afgedaan door middel van een resolutie,
houdende een besluit van de Raad om onder de gegeven omstandigheden met een
reprimande van de injuriant te volstaan: Bij de civiele processen inzake belediging
kwam het college 25 maal tot een einduitspraak: Daarnaast werd er 21 maal een
comparitie van partijen voor commissarissen 'ter fine van accoord' bevolen. Tot een

4    Lindemann, 'De rechtspraak in leenzaken', 93. Zie ook Van Boven, 'De appelrechtspraak in civiele
zaken', 133-134; Venner, 'Geevoceerde processen', 174.

5       In een tweetal zaken, waarin wegens 66nendezelfde belediging Mee injurianten terechtstonden, werden
door de Raad twee eindvonnissen gewezen. Zie hoofdstuk IV paragraaf 6.3: de zaak tegen Michiel
van Nieuwstad en Hendrik Strijbos en de zaak tegen Gerard van Oijen en Lucas Decker.

6    Een dergelijke resolutie werd ook uitgevaardigd in een zaak waarin de Raad later alsnog vonnis zou
wijzen omdat de injuriant zich niets van de reprimande aantrok. Zie hoofdstuk IV paragrafen 4.1 en
6.1:  de zaak tegen Walter Philip Nicolson.

7 Twee vonnissen hadden betrekking op een belediging waarvoor door zowel de direct als de indirect
gelaedeerde een actie was ingesteld. Gezien de onderlinge samenhang van deze acties, waarvan de

processtukken in een enkel dossier zijn verzameld, worden ze door mij onder 66n beledigingszaak
begrepen. Zie paragraaf 2.2:  de  zaak van jachtbewaarder Borburg.

138



comparitie van partijen kon de Raad aanstonds beslissen nadat een partij hem om een
'mandement in cas van injurie' of een andere voorziening had verzocht. De beslissing
werd dan in de regel slechts opgetekend in de notulen van de raadsvergadering waarin
het verzoek aan de orde was gesteld, terwijl zij aan de requirant werd medegedeeld

door middel van een 'apostille' in de marge van zijn verzoekschrift. Het kwam echter
ook voor dat er een comparitie werd bevolen als de zaak reeds was voldongen en
de processtukken van deze zaak waren bestudeerd. In dat geval goot de Raad zijn
beslissing in de vorm van een tussenvonnis, dat hij in het vonnisregister liet inschrijven.
Slaat men er de notulen en vonnissen op na, dan vindt men intussen niet steeds

uitdrukkelijk vermeld dat de partijen moesten compareren 'ter fine van een accoord',
met andere woorden om tot een minnelijke schikking te komen. Dat dit het doel was
dat met de onderhavige maatregel werd nagestreefd, blijkt dan bijvoorbeeld uit de
aanwezigheid in het procesdossier van een verslag van de comparitie of een
overeenkomst tussen de partijen naar aanleiding van deze comparitie, of uit de
aantekening in de notulen dat de comparitie vruchteloos is gebleken en het verzochte
mandement derhalve is verleend:

In de Inventaris Raad Van Brabant zon de civiele en de criminele beledigingszaken
in de regel voorzien van het voor de hand liggende trefwoord 'belediging'. In plaats
van dit trefwoord, of in combinatie hiermee, vindt men ook wel uitdrukkingen als
'belastering'9, 'smaad'10, 'minachting'", 'aantasting van de goede naam' 12,  'gebruik

van  scheldwoorden'13, ,(valse) beschuldiging"4  en  'verdachtmaking'15. Toch heeft
men op deze wijze niet alle beledigingszaken boven tafel gebracht. Een voorbeeld

moge dit verduidelijken. Het betreft een criminele procedure uit 1740-1742, waarin
Johannes Casparus Janssen, predikant te Eijsden, terechtstond wegens het leven in
concubinaat met zijn dienstmeid Petronella Peters en het afteggen van valse verklaringen
tegenover de Raad. 16 De zaak kwam aan het rollen toen de vice-schout van Eijsden,
Jacob Nolens, Petronella Peters inhechtenis nam omdat hij vermoedde dat zij zwanger
was  van een kind van Janssen. De predikant trachtte daarop te voorkomen dat  hij
als vader van het kind zou worden aangewezen, door de Raad van Brabant om een
'mandement poenaal' - een verbodsactie - jegens Nolens te verzoeken.17 In zijn rekest

betichtte hij de vice-schout van het misbruiken van zijn bevoegdheden en verweet

8      Voor de comparitie van partijen voor commissarissen, zie nader paragraaf 3.5.1.

9    RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619 (belastering); inv.nr. 447, doss.nrs. 70 en 269 (belediging
en  belastering)  en 110 (belediging, belastering en oneerbiedigheid).

10  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3745.
11   RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 46 en 278 (minachting en belediging).
12  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 223.
13  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 931.
14   RANB, RvB, inv.nr. 788,doss.nrs. 1126 en2502 (belediging namelijkbeschuldiging van ...),doss.nr.

1908  (beschuldiging  van ...), doss.nr.  2195  (betichting  van ...); inv.nr. 477, doss.nr. 226 (valse
beschuldigingen).

15  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 250 (belediging en verdachtmaking); inv.nr. 788, doss.nr. 1128
(belediging namelijk verdachtmaking van  ...).

16  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 211.
17     Voor  het  rechtsmiddel  van het mandement poenaal zie paragraaf 4.1.
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hem, dat hij trachtte afbreuk te doen aan de goede naam en het fatsoen van de predikant.
Om nu een groter schandaal te voorkomen, verzocht hij genoemd mandement.
Bovendien hield hij zich het recht voor om zowel Nolens als Peters, indien zij hem
als de vader zou noemen, met een actie uit injurie aan te spreken. De Raad besloot
evenwel alvorens een beslissing op het verzoekschrift van Janssen te geven, dat beide
partijen voor commissarissen moesten verschijnen om te worden gehoord.18 Naar
aanleiding van hetgeen tijdens deze comparitie te berde werd gebracht, was het echter
niet Nolens maar Janssen tegen wie actie werd ondernomen. Het officie-fiscaal ving
een criminele procedure aan, waarin Janssen werd beschuldigd van concubinaat en
van het afleggen van valse verklaringen, namelijk het ontkennen van dit concubinaat
in zijn rekest aan de Raad.19 Daarnaast vorderde Nolens,  die zich door het indienen
van dit rekest grovelijk geinjurieerd achtte, in een civiele procedure honorabele en
profitabele betering door de predikant. In beide procedures werd Janssen, aangezien
hij niet in rechte verscheen, uiteindelijk bij verstek veroordeeld. Zijn 'onbehoorlijke
conversatie' met zijn dienstmeid en zijn valsheid in geschrifte kwamen hem op een
geldboete van 100 guldens en een eeuwigdurende verbanning uit Brabant te staan. 20

De belediging van de schout diende honorabel te worden gebeterd door middel van
een openlijke spijtbetuiging, een bede om vergiffenis en een bevestiging van de eer
en deugd van het slachtoffer, alsmede profitabel door het betalen van 100 zilveren
dukatons aan de diaconie-armen van Eijsden.21 Van de civiele procedure van Nolens
tegen Janssen nu is geen apart dossier bewaard gebleven. Men treft de stukken die
op deze zaak betrekking hebben aan in het uitvoerige procesdossier dat van de strafzaak
is overgeleverd. De met de strafzaak samenhangende, maar door de beledigde partij
afzonderlijk ingestelde actie uit injurie is dan ook bij toeval achterhaald en in het
onderzoek betrokken, waarmee het totaal aantal bestudeerde civiele beledigingszaken
op 89 komt.22

Het bovenstaande voorbeeld betreft een in het archief van de Raad aanwezige
'verborgen' beledigingszaak, een zelfstandige procedure derhalve die wegens belediging
is aangespannen. Onder de procesdossiers bevinden zich ook zaken die uit geheel andere

18   RANB, RvB, inv.nr. 82, fol. 170 (25 oktober 1740). In de notulen is enkel vermeld dat Janssen en
Nolens voor commissarissen moesten 'compareren'. Gezien de aard van hetgeen de vice-schout werd
verweten - misbruik van zijn publieke bevoegdheden - lijkt het mij twijfelachtig dat deze comparitie
werd bevolen om partijen het geschil in der minne te laten schikken. Meer waarschijnlijk is dat de
Raad slechts informatie wilde inwinnen met betrekking tot de criminele procedure waarover werd
geklaagd.

19   Voor een goed begrip van de zaak dient hierbij te worden aangetekend, dat de Raad bevoegd was te
oordelen over een delict (i.c. het leven in concubinaat) dat rechtstreeks samenhing met een door hem
te berechten ander delict (het afleggen van valse verklaringen m.b.t. dit concubinaat). Vgl. Lindemann,
'De  competentie in strafzaken in eerste aanleg',  45.

20   RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.577 (16 februari 1742). Petronella Peters werd door de Raad
veroordeeld tot zes jaar tuchthuis en vervolgens eeuwigdurende verbanning: inv.nr. 448, vonn.nr.
10.573 (4 september 1741).

21   RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6825 (25 juli 1741).
22  Hierbij zij aangetekend, dat Nolens en Janssen zich beide door de ander beledigd achtten. Nu de

wederzijdse krenkingen evenwel ten zeerste met elkaar samenhingen, heb ik ze onder 66n beledigingszaak
begrepen.
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hoofde zijn voorgekomen, maar waarin belediging, zij het niet met zoveel woorden,
mede een rol heeft gespeeld. Het gaat hierbij vooral om gevallen waarin de Raad zelf

onrespectvol is bejegend, doordat er geen gehoor is gegeven aan 66n van zijn bevelen
of vonnissen.23 Dergelijke uitingen van contempt  Ofcourt zijn door het officie-fiscaal
in zijn criminele eis niet expliciet als een belediging van de Raad aangemerkt. In de
formulering van de aanklacht komt echterdikwijls tot uiting, dat het gewraakte gedrag
tevens een oneerbiedige houding tegenover de rechtbank inhield.24 Zo werd het
plotseling afreizen van de schout van Willemstad, die zich voor de Raad moest
verantwoorden voor het plegen van ambtsdelicten, maar tussen twee zittingen zonder
diens toestemming uit 's-Gravenhage vertrok, beschouwd 'als streckende tot vercleyninge
van de authoriteyt van desen Raede en verachtinge derselver bevelen'.25   En  de

bedreiging van een deurwaarder die tot executie van een van 's Raads vonnissen wilde
overgaan, werd door het officie gekwalificeerd als 'oock streckende tot groote vilipendie
van de autoriteyt van de Hooge Overicheyt ende desen edelen Raede'.26 Beledigings-

aspecten zullen bij deze en soortgelijk strafzaken, waarvan men er in de Inventaris
een groot aantal aantreft, zeker een rol hebben gespeeld. In dit verband kan bijvoorbeeld
ook worden gedacht aan het procederen voor de Brusselse in plaats van de Haagse
Raad van Brabant, het afleggen van valse verklaringen tegenover de Raad en het
verstoren van diens rechtspleging.27 Nu zij echter niet, althans niet uitdrukkelijk
uit hoofde van belediging aanhangig zijn gemaakt, zijn deze zaken niet in het onderzoek
betrokken.

Nog een tweede groep van voornamelijk strafzaken, waarin beledigingen een rol
kunnen hebben gespeeld, wordt buiten beschouwing gelaten. In veel gevallen waarin
de Raad zich heeft uitgesproken over mishandeling, vechten, geweldpleging,
straatschenderij en dergelijke zullen deze agressiedelicten gepaard zijn gegaan met
of hun aanleiding hebben gevonden in het uiten van kwetsende woorden. Ook voor
deze zaken kan evenwel worden opgemerkt dat, zo er 'injurien' zijn voorgevallen,
deze bij het procederen niet op de voorgrond hebben gestaan.

28

Een laatste opmerking over het archief van de Raad heeft betrekking op de resoluties
die dit college heeft uitgevaardigd. In de resolutieregisters vindt men een aantal besluiten
die betrekking hebben op beledigingen. Enkele van deze besluiten betreffen de correctie
van een bij  de Raad ingeschreven advocaat of procureur die zich tijdens een rechtsgeding

23 Vgl. E.J.M.F.C. Broers, 'Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant; een introductie' in:
A.M.J.A. Berkvens en A.Fl. Gehlen,  red., 'Ter beter directie van de saken van justicitn... '. Handelingen
van het XIk Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Congres (Antwerpen-Apeldoorn 1994) 43-44.

24 Lindemann, 'Competentie in strafzaken in eerste aanleg', 69, merkt op dat het officie-fiscaal dikwijls
meerdere redenen zal hebben gehad om een bepaalde zaak voor de Raad te brengen, maar deze niet
steeds even duidelijk heeft aangegeven.

25  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 42.
26  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 64.
27   Zie voor deze delicten Lindemann, 'De competentie in strafzaken in eerste aanleg', 51-55 en 65-66.
28 Vgl. Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit, 93: bij de vervolging van agressiedelicten te Amsterdam

bevatte de aanklacht meestal een combinatie van dergelijke delicten, waaronder belediging, maar
mishandeling voerde in de regel de boventoon.
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beledigend heeft uitgelaten.29 De advocaat J.F. Vogelvanger bijvoorbeeld had door
zijn onbehoorlijke wijze van pleiten het Brabantse gerechtshof ten zeerste gegriefd,
hetgeen hem in 1710 op een ernstige reprimande kwam te staan. In 1716 diende
Vogelvanger opnieuw tot de orde te worden geroepen, ditmaal omdat hij zich tijdens
een proces laatdunkend had uitgelaten over de schepenen van 's-Hertogenbosch. De
Raad van Brabant volstond wederom met een reprimande maar waarschuwde de
raadsman dat een herhaling van diens laakbare gedrag de volgende keer tot zwaardere
sancties zou leiden.30 Aan tuchtrechtelijke maatregelen als de onderhavige wordt
in deze studie verder geen aandacht besteed.   De Raad heeft evenwel ook resoluties
uitgevaardigd naar aanleiding van beledigingszaken die hem in een criminele procedure
zijn voorgelegd. Dergelijke besluiten betreffen nu eens een maatregel van processuele
aard, dan weer een beslissing waarmee de Raad een voortijdig einde heeft gemaakt
aan een door het officie-fiscaal aangevangen proces. Als voorbeelden kunnen worden
genoemd een resolutie uit 1713 inzake de wijze en het tijdstip van verschijnen voor
de Raad van Philip van Thienen, heer van Berlicum en Middelrode, die zich moest
verantwoorden voor het beledigen van diverse personen en colleges31, respectievelijk
een resolutie uit 1789 houdende een reprimande van Hendrik van Schijndel die de
drossaard van Nieuwkuijk had beledigd, bedreigd en mishandeld, waarop hij door
de procureur-generaal in hechtenis was genomen.32 De hier bedoelde resoluties zijn
door mij bestudeerd voor zover van de desbetreffende zaken de procesdossiers konden
worden achterhaald.

Na dit korte overzicht van het archiefmateriaal van de Raad dat op het onderwerp
van de belediging betrekking heeft en meer in het bijzonder, van datgene wat desondanks
niet in het onderzoek is betrokken, zullen in de nu volgende paragrafen de civiele
beledigingszaken  aan  de orde worden gesteld. Bezien  naar de herkomst  van  de
procespartijen - voor zover bekend - kan er een relatief grote groep zaken worden
onderscheiden waarin de eiser en/of de gedaagde uit het markiezaat van Bergen op
Zoom afkomstig waren, namelijk 26 dossiers. Bijna even groot in getal zijn de zaken
waarin ten minste 66n van de partijen uit de Meierij van 's-Hertogenbosch afkomstig
was: 21 dossiers. Met 14 zaken waarin ten minste tan partij een ingezetene van deze
regio was, komt de baronie van Breda op de derde plaats. In tabel 3.1 is de geografische
situering van de civiele beledigingszaken verder uitgewerkt.33

Bij de analyse van de civiele beledigingszaken die aan de Raad zijn voorgelegd,
zal eerst worden stilgestaan bij de aard van het injurieuze gedrag waartegen het college
werd  verzocht een actie te verlenen (paragraaf 2). Daarna komen de verschillende
typen acties waarvan de beledigde partij zich heeft bediend ter sprake. De rechtspraak

29  RANB, RvB, inv.nr. 1, res.nr. 9; inv.nr. 3, res.nrs. 11678,1170,1575,1578; inv.nr. 20, res.nrs.
3764-3766.

30   RANB, RvB, inv.nr. 3, res.nrs. 1167a en 1170, resp. 1575 en 1578. Zieook Sprenger, 'De advocaten
bij de Staatse Raad', 131-132.

31  RANB, RvB, inv.nr. 3, res.nr. 1380.
32  RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3740.
33   Er zijn civiele processen die op grond van de herkomst van de eiser respectievelijk van de gedaagde

tot tw66 van de vermelde streken of plaatsen kunnen worden herleid. De tabel bevat dus enkele
'dubbeltellingen' van verwerkte zaken.
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TABEL  3.1

Geografische situering van de civiete beledigingszaken

Herkomst eiser en/of gedaagde Aantal processen

Markiezaat van Bergen op Zoom                       26
Meierij van 's-Hertogenbosch                       21
Baronie van Breda                                       14
Landen van Overmaze                                   9
Grave                                                                     7
Land van Cuijk                               6

Steenbergen                                                       4
Willemstad                                                                     3
Zeeland                                            2

Staats-Vlaanderen                                                           1
Prinsenland                                                                     1
's-Gravenhage                                                     1

Onbekend                                                                       1

van de  Raad ter zake van de actie  'in cas van injurie', zowel in eerste aanleg  als  in

hogerberoep en in revisie, vormthet onderwerp van paragraaf 3. Paragraaf4 is gewijd
aan een drietal bijzondere rechtsmiddelen waarom men de Raad kon verzoeken: het
reeds genoemde 'mandement poenaal', het 'mandement er lege difamari' en het
'mandement in cas van purge crimineel'. Vervolgens wordt in paragraaf 5 aandacht
besteed aan civiele strafzakendieuithoofde vanbelediging zijngevoerd, aan processen
derhalve die niet door de beledigde partij maar door de vervolgende overheid zijn
geentameerd.   In de daarop volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven  van  de
rechtsgeleerde literatuur waarnaar door procespartijen is verwezen. Tot slot worden
voor de civiele beledigingszaken enkele conclusies getrokken (paragraaf 7).

2. DE AARD VAN DE BELEDIGING

De beledigingen die in een civiele procedure voor de Raad aanhangig zijn gemaakt,
betreffen, een enkele uitzondering daargelaten, iniuriae verbales en iniuriae scriptes.
In de processtukken vindt men het gedrag waarover wordt geklaagd, behalve als

'injurie', ook omschreven als 'hoon', 'smaad', 'laster', 'belediging', 'diffamie',
'vilipendie' of 'affront', welke termen door de procespartijen naar willekeur zijn
gehanteerd.34 De belediging blijkt het slachtoffer te zijn toegevoegd aan zijn eer en
reputatie, aan zijn goede naam en faam, aan zijn fatsoen, persoon of karakter.35 Een

34  Zie b.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3786 (hoon), 3745 (smaad), 3067 (laster), 3278 (belediging),

714 (diffamie), 3676 (vilipendie), 1261 (affront).
35   B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3067 (eer en reputatie, goede naam en faam), 3651 (goede

naam en faam), 3278 (fatsoen of goede naam), 3642 (persoon of karakter).
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enkele maal wordt uitdrukkelijk verwezen naar de beroepseer die de beledigde uit
hoofde van zijn betrekking geniet36,  of naar zijn familie-eer, dat wil zeggen de goede
naam van zijn geslacht.37 In het vervolg van deze paragraaf zal een beeld worden
geschetst van de verschillende wijzen waarop het slachtoffer de belediging kon zijn
aangedaan. De verschillende typen beledigingen zullen telkens aan de hand van
voorbeelden uit de rechtspraktijk van de Raad worden uitgewerkt.

2.1 De wijze van beledigen
Op de civiele rot van de Raad van Brabant werden bijna uitsluitend processen ter zake
van mondelinge en schriftelijke beledigingen ingeschreven. Voor een belangrijk deel
bestonden deze injurittn in betichtingen of verdachtmakingen aan het adres van private
en publieke personen. In paragraaf 1 is men reeds een voorbeeld van een dergelijke
uitlating tegengekomen: door de Eijsdense predikant Janssen werd gerechtsofficier
Nolens beticht van het misbruiken van zijn bevoegdheden en het opzettelijk te schande
maken van Janssens goede naam. Tot deze categorie beledigingen behoort ook het
iemand betichten van moord38, van vaderschap van een buitenechtelijk kind39, het
in twijfel trekken van iemands afkomst40, het beweren dat een schepen 'over den
regten henenwas gesprongen als eenen haen over de heete coolen'41, dat de plaatselijke
schepenstoelen bezet waren door 'de onbequaemste, insufficientste, onkundigste...
immers, het gemeene best het alderminst behartigende menschen'42, dat een predikant
zijn studie theologie had gefinancieerd met bijeen gebedelde en gestolen gelden43

etcetera. Ten processe werden dergelijke aantastingen van de eer en goede naam van
het slachtoffer al snel als 'atroce injurien' gepresenteerd.44 In tabel 3.2 zijn de iniuriae
civiles in het archief van de Raad van Brabant gerubriceerd overeenkomstig de wijze
waarop de dader zijn slachtoffer heeft beledigd, voor zover dit uit de processtukken
kon worden achterhaald. 45

Schriftelijke verdachtmakingen aan het adres van het slachtoffer lagen veelal besloten
in een rekest waarin een overheidsinstelling om een bepaalde voorziening werd verzocht.
Vaak was de geadresseerde van zo'n rekest de Raad van Brabant zelf. In de zaak van
Nolens tegen Janssen bijvoorbeeld werd eerstgenoemde beledigd in een aan de Raad
gericht verzoek om een mandement poenaal, waarna hij voor ditzelfde college een

36  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1089 (schepen), 1261 (burgemeester), 1811 (burgemeester en
president-schepen), 3651 (procureur), 3859 (procureur).

37  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3278, 3619.
38  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 714.
39 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1956.
40  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619.
41  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3703.
42 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3301.
43  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2734.
44  B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 620, 714, 1122, 2734, 3067, 3130, 3716.
45 Voor dertien van de in het totaal 89 civiele zaken kon niet worden vastgesteld, op welke wijze het

slachtoffer is beledigd. Voorts is niet van alle mondelinge beledigingen bekend, waarin de desbetreffende
krenking heeft bestaan. In 66ngeval is het slachtofferzowel mondeling als schriftelijk beledigd: RANB,
RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2502.
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TABEL 3.2

Indeling van de civiele  beledigingszaken overeenkomstig  de aard van het beledigende
gedrag

Aard van de belediging Aantal processen

Mondelinge belediging                               55

- aantijging                                              38
- schelden                                         33
- vervloeking                                              2

- plus bedreiging                                          6
- plus handtastelijkheden                                 4

Schriftelijke  belediging                                                                          19

- aantuging                                                                    19

- schelden                                              1
- vervioeking                                           -

Feitelijke belediging                                      3

Onbekend                                                         13

actie uit injurie instelde. Dit laatste deed ook Guillaume d'Olne nadat Jean Wilkin
en Servaas Arnotte de Raad een mandement van appel hadden verzocht,  maar zich
daarbij beledigend over D'Olne hadden uitgelaten.46 Een derde voorbeeld waarin
de Raad van Brabant een rekest met een beledigende inhoud kreeg toegestuurd, betreft
een verzoekschrift inzake een mandement van evocatie uit 1718, afkomstig van de
erfgenamen van Henrik Megens.47 In genoemd jaar hadden deze erfgenamen, Pieter,
Geertruid, Marie en Jenneke Megens, een procedure voor de schepenbank van Oss
lopen tegen ene Anthonie Geurts. Toen de procedure in staat van wijzen was gekomen,
verzochten zij de Raad van Brabant om de zaak aan zich te trekken en af te handelen,
dan wel deze voor te leggen aan onpartijdige rechtsgeleerden. Zij vreesden namelijk
dat de schepenbank een suspect en partijdig vonnis zou wijzen, omdat door toedoen
van hun naaste bloedverwant Leendert Pieter Megens de regenten van Oss in een
vervelende situatie verzeild waren geraakt. Deze Leendert Pieter Megens bestookte
vanaf 3 januari 1718 de Raad van State met rekesten waarin hij op een omvangrijke
controle van de Ossche stadsrekeningen aandrong. In deze verzoekschriften, die
telkenmale door de Raad van State werden gehonoreerd, verweet hij de bestuurders
van zijn woonplaats verregaande onbekwaamheid, vriendjespolitiek, verduistering
van gemeentegelden en andere financiele malversaties. Tegen Leendert Pieter was

wegens deze 'oproer, laster en injurie' door de kwartierschout van Maasland reeds

46  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3278. Voor deze zaak zie paragraaf 3.

47  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3301; inv.nr. 60, fol. 27 (11 mei 1718).

145



een civiele strafprocedure voor de schepenbank Oss aangespannen. Dit alles werd
door de erven Megens breed uitgemeten  in hun verzoekschrift   aan  de  Raad.   Op   9
juni 1718 besliste de Raad op het verzoek van de supplianten en beval de schepenen
van Oss de zaak over te brengen naar de schepenbank van 's-Hertogenbosch ter
verkrijging van een hoofdvonnis. De Ossche regenten dienden daarop bij de Raad
een verzoek om een 'mandement van daagsele in cas van injurie' tegen Pieter Megens
cum suis in, omdat dezen zich in het bewuste rekest beledigend over hen hadden
uitgelaten. Hun eis tot honorabele en profitabele genoegdoening werd door de Raad
echter afgewezen.48 Zoals uit dit voorbeeld intussen moge blijken, zijn er ook rekesten
naar de Raad van State uitgegaan waaraan mensen aanstoot hebben genomen.

49

Een andere belediging bij geschrifte waarover bij de Raad van Brabant werd        i
geklaagd, betrof het aan deze Raad overleggen van een 'conclusie van revocatie',
waarbij een volmacht die was verleend aan een bij haar ingeschreven procureur, werd
ingetrokken.50 De procureur in kwestie, Gerog Frederik Alsche, werd in deze conclusie
verweten zonder goedkeuring van zijn client, Philippus van Donk uit Woensel, te
zijn opgetreden. Toen Van Donk op 18 april 1760 door de beledigde Alsche voor
de Raad werd gedaagd, produceerde hij bij zijn conclusie van antwoord een 'declaratoir',
waarin hij verklaarde dat hij geen animus iniuriandi had toen hij het bewuste stuk
deed uitgaan. Hij hield de procureur voor een eerlijk man, die de grenzen van de          
hem verleende volmacht niet had overschreden en die zich ook overigens nimmer
aan enige onbetamelijke handelwijze had schuldig gemaakt. De Raad besliste daarop
dat de gedaagde met deze verklaring mocht volstaan en ontzegde de eiser zijn
vordering.51 Op de figuur van het 'declaratoir' dat de in rechte betrokken belediger
aan zijn wederpartij kon doen toekomen, ook wel 'presentatie' genaamd, zal in paragraaf
3.3.2 dieper worden ingegaan.

Mondelinge betichtingen van een strafbare of kwalijke handelwijze gingen soms
gepaard met het uitschelden van het slachtoffer, zoals in het volgende geval uit 1708-
1710.52 Toen op donderdag 19 april 1708 te Willemstad Jacob Salm was overleden,
begaven enkele schepenen van de stad, onder wie Willem Alphons Mijsberg, zich
naar het sterfhuis om de goederen van de nalatenschap te inventariseren. Mijsberg
werd echter de toegang tot het huis ontzegd door een van de daar aanwezige
nabestaanden, Diederik Salm uit Haarlem. Deze betichtte Mijsberg van diefstal van
eenhemtoebehorend testament, bedreigde hemmeteenrotting (wandelstok) enmaakte
hem enige malen voor 'dief' en 'schelm' uit. Het testament waar Diederik Salm op
doelde, was dat van de enkele jaren daarvoor overleden mevrouw De Jonker, die haar
goederen had nagelaten aan Jan Groen, de echtgenoot van Diederiks zuster Geertruid.
Tot administrateur van de boedel was Diederik benoemd. In 1705 had Geertruid haar
broer aangesproken om in het stadhuis van Willemstad rekening en verantwoording
van de door hem gevoerde administratie af te leggen. Omdat er toen onenigheid was

48  RANB, RvB, inv.nr. 823, vonn.nr. 6092 (21 juli 1719).
49  Zie ook RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3130, 3642.
50  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3651.
51  RANB, RvB, inv.nr. 827, vonn.nr. 7048 (7 maart 1763).
52  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3067.
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gerezen over enkele posten in Diederiks rekeningen, waren testament en andere
bescheiden aangaande de nalatenschap voorlopig bij Mijsberg is bewaring gegeven.
Anno 1708 bleek het testament evenwel spoorloos te zijn verdwenen - een verdwijning
die volgens Salm op conto van Mijsberg kon worden geschreven. Vanwege de
onderhavige 'valsche en versierde betigtinge, lasteringen, en scheltwoorden', welke
'notoirlijck sijn seer atroce injurien', werd Salm door Mijsberg voor de schepenbank
van Willemstad gedaagd en aangesproken tot honorabele en profitabele betering. Hij
moest voor de volle vierschaar of voor commissarissen Mijsberg om vergiffenis bidden,
verklaren dat hij zijn uitlatingen in strijd met de waarheid had gedaan, dat hem dit
van harte leed deed en dat hij van zijn slachtoffer niets anders wist dan eer en deugd.
Bovendien diende hij 200 zilveren dukatons te betalen aan de armen van Willemstad.
Op 5 september 1710 wees de schepenbank de vordering aan de eiser toe, met dien
verstande dat zij het bedrag van de profitabele betering matigde tot 20 dukatons. Van
deze uitspraak heeft Salm nog getracht in appel te worden toegelaten bij de Raad van
Brabant. De Raad heeft althans de schepenen van Willemstad geordonneerd hem de
stukken van het geding in eerste aanleg en een afschrift van het gewezen vonnis toe
te zenden. Nu in het procesdossier evenwel geen stukken aanwezig zijn die op een
procedure voor de Raad betrekking hebben, is het zeer onwaarschijnlijk dat het college
Salm heeft toegestaan te appelleren.

Naar aanleiding van bovenstaande casus kan worden opgemerkt dat bepaalde
scheldwoorden in het verlengde lagen van concrete aantijgingen aan het adres van
het slachtoffer: Salm verweet Mijsberg de diefstal van zijn testament en schold hem
dienovereenkomstig uit voor 'dief'.  In een ander geval betichtte Pieter Maertenssen
Herman Janssen van moord op zijn schoonbroer en maakte hem bij een volgende
gelegenheid uit voor 'moordenaar'.53  En Dirk Angsten, die meende dat de regenten
van Hoeven hem ten onrechte bepaalde rekeningen niet betaalden, liet niet na hen
tegenover derden af te schilderen als 'dieven, bloetsuijpers ende menschen eeters'.54
Johan van Aefferden ten slotte beweerde van Johan de Frenau dat hij 'niet soude sijn
uijt een familie die egt en regt geboren was' en noemde diens grootvader een
'bastaard'.55 Andere scheldwoorden die men in de processtukken aantreft, verwijzen,
indien zij een man zijn toegevoegd, meestal naar het slechte karakter dat deze persoon
zou hebben: 'leugenaar', 'schurk', 'hondsvot', 'schobbejak', 'rekel', 'fielt' en - zeer
vaak - 'schelm'.56 Soms hebben zij betrekking op de religie van het slachtoffer ('paapse
hond')57 of op het vermeend onzedelijke gedrag van diens echtgenote ('hoorndrager',

53  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 714.
54   RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1122. Het scheldwoord 'bloedzuiper' treft men ook aan in doss.nr.

543. Vgl. voorts b.v. GA 's-Hertogenbosch, RA, inv.nr. 88-36.
55  RANB, RvB, inv.nr. 788. doss.nr. 3619.
56  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543,1018,1122,1534,1636,1861,2072,2080,2232,2464,

2931,3120,3130,3067,3199, 3659,3716. 'Schelm' blijkt tijdens het Ancien REgime een zeer populair
scheldwoord te zijn geweest. Zie ook Roodenburg, Onder censuur, 351-352, alsmede 'De notaris en
de erehandel', 376-377; W. de Blkourt, 'Schelm, hoeren kenaille. Beledigingen in achttiende-eeuws
Kolderveen', 1/B 18 (1992) 394.

57  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 543.
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'koekoek')58 of hebben zij een wat onbepaalde inhoud ('buffet', 'kale jakhals', 'halve
bedelaar').59 Eenenkele maal is eenscheldpartij vergezeldgegaanvaneen vervloeking,
bijvoorbeeld de wens dat de duivel de ander zou halen.60 Scheldwoorden aan het
adres van een vrouw verwijzen in de regel naar een onzedelijke levenswandel van
het  slachtoffer ('hoer', 'hitsige teef')61  of naar haar uiterlijk ('bliksemse dikkop',
'lelijke bliksem')62

Uit de zaak van het verdwenen testament blijkt tevens dat mondelinge beledigingen
vergezeld konden gaan van lichte vormen van bedreiging. In de civiele strafprocedure
die Johan de Schafter in 1660 kreeg aangespannen wegens belediging van de magistraat
van Bergen op Zoom, komt duidelijk naar voren dat het bij een dergelijke bedreiging
vooral ging om de schande die het slachtoffer daarvan ondervond.63 Oud-schepen

De Schafter had het bij zijn laatdunkende uitlatingen over het stadsbestuur vooral

voorzien op de buitenburgemeester. Nadat hij deze in een publieke vergadering reeds
had geschoffeerd, dreigde hij hem vervolgens een klap in het gezicht te geven. Het
moment waarop hij dit dreigement uitte en zijn hand ophief om te slaan, was blijkens
de aanklacht van de officier van Bergen op Zoom met zorg gekozen: De Schafter
had gewacht tot zijn slachtoffer het stadhuis verliet en veel mensen hen vanaf de
marktplaats konden zien. Bij de bespreking van de civiele strafprocessen die voor
de Raad zijn gebracht, zal nog op deze zaak worden teruggekomen. Op deze plaats

zij er echter reeds op gewezen, dat in een dergelijk proces de openbare aanklager
in beginsel datgene als straf kon vorderen, wat de beledigde partij zalf in een civiele
procedure als 'betering' kon eisen.

Een enkele keer liet de belediger het niet bij bedreigingen maar voegde hij daad
bij woord. Toen op 10 april 1771 Jacomina Blaubeen bijna omver werd gereden door
het koetsje van Jacob van Campen, slingerde haar echtgenoot Dingeman Laurens

Houtepen de bestuurder 'verscheidene injurieuze expressien en afgrijselijke vloeken'
naar het hoofd. Hij maakte Van Campen uit voor een schelm, schobbejak en dief,

58  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854, 921. De spotnaam 'hoorndrager' waarmee de echtgenoot
van een overspelige vrouw werd betiteld, treft men veel aan in kluchten en blijspelen uitde zeventiende
eeuw: M.Th. Leuker, 'Schelmen, hoeren, eerdieven en lastertongen. Smaad en belediging in zeventiende-
eeuwse kluchten enblijspelen', VB 18 (1992) 318-319. Voorde betekenis van deze spotnaam zie Blok,
'Eer en de fysieke persoon', 220-222; Leuker en Roodenburg, 'Die dan hare wyven laten afweyen',
61-65. Zie echter ook F. Egmond, 'Erezaken: rond een echtelijk conflict in het zestiende-eeuwse

Haarlem', Tijdschrift voor Geschiedenis 107 (1994) 8-9.
59  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543, 1894, 3716.
60  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365,543.
61   RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 217,921,2056,2188 ('dikke hoer'), 2734 ('zwarte hoer'). Voor

de populariteit van het onderhavige scheldwoord, al dan niet voorzien van een adjectief, zie ook L.C.
van de Pol, 'Prostitutie en de Amsterdamse burgerij. Eerbegrippen in een vroegmodeme samenleving'
in:  P.   te  Boekhorst  e.a.,   red.,   Cultuur   en  maatschappij  in   Nederland   1500-1800.   Een   historisch-

antropologischperspectief(Amsterdam etc. 1992) 194; Roodenburg, Ondercensuur, 351-352, alsmede
'De notaris en de erehander, 376-377. Vgl. voorts b.v. GA 's-Hertogenbosch, RA, inv.nr. 167-10
('manke hoer').

62  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3780.
63  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1261: GA Bergen op Zoom, RA, inv.nr. 191.
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Gedeette van de steenweg van Bergen op Zoom naar Wouw, waarop de belediging van Jacob van Canipen
door Dingeman Laurens Houtepen was voorgevallen. Plattegrond toegevoegd aan het procesdossier van
de beroepsprocedure  (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3716) (foto Rijksarchief in Noord-Brabant)
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bedreigde hem en bracht hem uiteindelijk enkele slagen met zijn rotting toe. De
ongelukkige bestuurder vorderde daarop honorabele en profitabele genoegdoening
voor de schepenbank van Wouw, die deze vordering op 9 november 1773 aan eiser
toewees. Interessant is vooral de uitvoerige deductie die van de hand van Van Campens
advocaat P. Roeff verscheen. Daarin betoogde deze, dat zijn client in feite twee acties
uit injurie competeerden: den actie uit hoofde van de verbale injurien die hem waren
toegevoegd en den uit hoofde van de reele injurien die hem waren aangedaan. Er werd
evenwel slechts een enkele actie ingesteld, waarin de nadruk op de mondelinge
belediging  van het slachtoffer werd gelegd.   Door de scheldpartij immers  was  Van

Campen, secretaris en stokhouder van Roosendaal en Nispen, te kijk gezet als 'een
uijtvaagsel van de borgerlijke maagtschappije en als zo een die zich aan euveldaden
en schelmstukkenhad schuldig gemaakt'. Alshonorabelebetering werd dan ook, naast
een bede om vergiffenis en bekentenis van schuld, een herroeping ('recantatie') van
het gezegde verlangd. Bij het vaststellen van de hoogte van de profitabele betering
evenwel diende, aldus de advocaat, juist met de retle injurie rekening te worden
gehouden: 2000 zilveren dukatons!.64 Van het vonnis van de schepenbank Wouw ging

Houtepen in appel bij de Raad van Brabant, waar de zaak uiteindelijk in nevelen
verdween. Bekend is slechts dat er in 1773 een vruchteloze comparitie van partijen
voor commissarissen plaatsvond65, waarna er in 1774 conclusies van eis, antwoord,
repliek en dupliek volgden. De processtukken zijn nog wel ter griffie gefurneerd,
maar uit niets blijkt dat de Raad vonnis heeft gewezen.

In de tot dusverre besproken voorbeelden werd het slachtoffer behalve een iniuria
verbalis tevens een iniuria realis in de vorm van een bedreiging of een lichte

mishandeling aangedaan. Slechts drie maal is een puur feitelijke belediging in een
civiele procedure aan de Raad voorgelegd. Het eerste geval betrofeen civiele strafzaak
waarvan in 1758 bij het Brabantse hof in beroep werd gegaan.66 De feiten die tot
dem procedure zouden leiden, waren de volgende. Het hooggerecht van 's-Hertogenrade
achtte zich beledigd door de Gulpense herbergier Willem Hendrik Slijpen, die zich
had verzet tegen de tenuitvoerlegging  van  een  van zijn vonnissen.   Bij dit vonnis,
gewezenop 9 augustus 1757, was Slijpenveroordeeldtot teruggave vanenkele paarden
die hij uit hoofde van zijn retentierecht onder zich hield, omdat de eigenaar hem de
stallings- en onderhoudskosten nog niet had voldaan. De herbergier had vervolgens
de gerechtsbode die met de executie van dit vonnis was belast, verhinderd zijn werk
te doen en hij had deze beledigd en zelfs bedreigd. De hoogschout van het Land van

's-Hertogenrade, Laurens Ghijsen, stelde deswege voor het hooggerecht een actie
uit injurie tegen hem in. Weliswaar was er in casu sprake van een mondelinge belediging
vaneen gerechtsbode, maardebelediging waarvoor Slijpen werd vervolgdwas gelegen
in zijn onbehoorlijke gedrag ten opzichte van de rechters van 's-Hertogenrade, wier
bevelen deze bode moest uitvoeren. Op 18 februari 1758 werd de beklaagde veroordeeld
tot het doen van een 'behoorlijcke afbiddinge' van de belediging tegenover de rechtbank,
alsmede - opnieuw - tot teruggave van de paarden aan de eigenaar. Slijpen verkreeg

64 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3716,
65  RANB, RvB, inv.nr. 116, fol. 266; inv.nr. 117, fol. 24.
66  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676.
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van de Raad van Brabant echter een mandement van reformatie tegen hoogschout
Ghijsen en vorderde nietigverklaring dan wel correctie van dit tweede vonnis, plus
een verklaring dat de oorspronkelijke aanklacht ongegrond was en dat de hoogschout
geen enkele actie tegen hem competeerde. Hoe het in deze beroepsprocedure, tijdens
welke Ghijsen kwam te overlijden, uiteindelijk voor de Gulpense herbergier aftiep,
zal worden beschreven in paragraaf 3.4.

Ook in het tweede geval bestond de reele injurie in een 'violeringe van de justitie'
en een 'laesie aen de publique autoriteijt' van een rechtbank en werd tegen de injuriant
een civiele strafactie ingesteld.67 Aanleiding tot de onderhavige procedure was het
onbehoorlijke gedrag van Jan van der Geijst en Govert van Alphen tijdens een
rechtszitting van de burgemeesters van Bergen op Zoom op 8 december 1691.68

Aanlegger Van der Geijst en verweerder Van Alphen spraken elkaar op onbetamelijke
wijze toe, scholden elkaar zelfs uit, en namen aldus niet de gepaste eerbied tegenover
de rechtbank in acht. Maar het werd nog erger toen de zaak ter tafel kwam waarin
zij gezamenlijk tegen Lambrecht van der Locht procedeerden. Van Alphen maakte
Van der Geijst uit voor leugenaar, Van der Geijst Van Alphen vervolgens voor een
'dubbelen leugenaer', waarna de dubbele leugenaar de enkele leugenaar in het gezicht
sloeg en tegen de grond wierp. Aan de vechtpartij die daarop ontstond, kon door een
toegesnelde gerechtsbode slechts met moeite een einde worden gemaakt. Door de
drossaard en schout van Bergen op Zoom, Hugo de Groot, werd Van Alphen voor
de schepenbank gedaagd en aangesproken tot een pecuniele amende van 2000 Carolus
guldens. Deze hoge boete was zijns inziens op zijn plaats nu het ging om een
'intolerabile, enorme, onuitwisselijcke, ende irreparabile injurie', aangezien deze injurie
een rechterlijke instantie was aangedaan.69 Hij verwees daarbij naar de aan de iniuria
atrox gewijde paragrafen uit Joos de Damhouders Practijcke ende handbouck in
criminele zaeken.70 Door de schepenbank van Bergen op Zoom werd Van Alphen
op 1 augustus 1692 veroordeeld tot een boete van 1000 Carolus guldens. Van deze
uitspraak ging Van Alphen in hoger beroep bij de Raad van Brabant, die op 27 januari
van het daarop volgende jaar het vonnis van de schepenbank wijzigde en de injuriant
een amende van slechts 60 guldens oplegde.

71

De derde feitelijke belediging waarover de Raad werd gevraagd zich uit te spreken,
bestond in het aanspannen van een criminele procedure tegen een ambtenaar van de
markies van Bergen op Zoom. Aan deze zaak - het geval van jachtbewaarder Cornelis
Borburg - wordt  in  het nu volgende onderdeel uitgebreid aandacht besteed.

67  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2606; GA Bergen op Zoom, RA, inv.nr. 182.
68 Blijkensdeinhetprocesdossieraanwezige'deductie vanrechten' vanDe Grootwarendeburgemeesters

van Bergen op Zoom bevoegd 'accoorden bij te leggen' en 'sententies op te leggen' in zaken tot een
bedrag van 50 guldens.

69 Een honorabele amende werd, waarschijnlijk vanwege de 'onuitwisbaarheid' en 'irreparabiliteit' van
de injurie in kwestie, niet gevorderd.

70 Damhouder, Practijcke ende handbouck. 137.17 e.v. In zijn deductie van rechten verwees de
gerechtsofficierook naarpassages uitde Latijnse editie vandit handboek, de Praxis rerumcriminalium,
en naar paragrafen uitDe iure belli ac pacis van zijn bekende naamgenoot. Voor de iniuria atrox zie
hoofdstuk II paragraaf 3.4.

71  RANB, RvB, inv.nr. 821, vonn.nr. 4914.
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2.2 Indirecte beledigingen
Bij de bespreking van de verschillende vormen van iniuda in hoofdstuk II is opgemerkt,
dat in bepaalde gevallen iemand die een gezagspositie ten aanzien van de beledigde
persoon innam, mede als slachtoffer van de belediging werd aangemerkt.72 Als
voorbeelden van dergelijke indirecte beledigingen treft men op de civiele rol van de
Raad van Brabant zaken aan waarin iemand (mede) is geYnjurieerd in de persoon van
zijn vrouw73, van een familielid74 of van een ondergeschikte75.

Dat van kwalijke uitlatingen aan het adres van een getrouwde vrouw ook haar
echtgenoot en haar kinderen schande konden ondervinden, komt duidelijk naar voren
in een zaak die in 1650 in derde instantie aan de Staatse Raad zou worden voorge-
legd.76 Ene Hendrik Holst, kleermaker te Steenbergen, had de vrouw van zijn
plaatsgenoot, de metselaar Peter Willemssen uitgescholden 'voor eene hoer, die selffs
sijne hoere soude geweest  sijn  en  bij hem gelegen hebben'.77 Willemssen  liet  dit
niet over zijn kant gaan en spande namens zijn vrouw een proces tegen Holst aan

voor de schepenbank van Steenbergen. Hoewel hij ageerde nomine 11XOriS, stelde de
metselaar ten processe dat ook hij en zijn kinderen als slachtoffers van de bewuste

belediging konden worden aangemerkt. De betichting dat mevrouw Willemssen zich
met andere mannen zou inlaten, hield namelijk tevens in dat 'haeren vromen man
voor eenen hoorendraager, ende derselver kinderen voor hoeren kinderen' werden
uitgemaakt.78 Holst werd door de schepenbank veroordeeld tot het herroepen van
de gewraakte woorden en tot het betalen van een profitabele amende van 60 Carolus

guldens. Van deze uitspraak appelleerde hij op de hoofdbank van Breda, die zijn eis
tot vernietiging van het vonnis a quo echter afwees. De kleermaker heeft vervolgens
nog geprobeerd om de Raad van Brabant zich over de zaak te laten uitspreken, maar
van een eventuele procedure voor dit college zijn geen processtukken bewaard gebleven.

Indien het slachtoffer was beledigd in de persoon van iemand die bij hem in dienst
was, behoefde de ondergeschikte ztlf geen actie uit injurie te competeren.  Dit moge

blijken uit het nu volgende voorbeeld van de jachtbewaarder van Bergen op Zoom
uit de jaren 1745-1751.79 Door de drossaard van het oostkwartier van het markiezaat

van Bergen op Zoom, Abraham Banier, was voor de schepenbank van Oudenbosch
een criminele procedure aangespannen tegen Cornelis Borburg, jachtbewaarder van

de markies. Op 10 mei 1745 werd Borburg door de schepenen vrijgesproken van de
hem ten laste gelegde feiten, waarna Banier in hoger beroep ging bij de Raad van

72 Zie hoofdstuk II paragraaf 3.3.
73 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 921, 1875.
74 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1875, 3278, 3619.
75  B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3588 (jachtbewaarder), 3676 (gerechtsbode).

76 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 921.
77   Advertissement van rechten voor Willemssen, artt. 1,7. Zoals uit het onderhavige voorbeeld moge

blijken, had het scheldwoord 'hoer' een ruime betekenis en werd het b.v. ook gebruikt ter beschimping
van een (vermeend) overspelige vrouw.  Zie ook Roodenburg, 'De notaris  en de erehandel',  377.

78    Advertissement van rechten voor Willemssen,  am.  20-21.
79  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3588.
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Brabant.m De Raad oordeelde echter dat de impetrant door het vonnis a quo niet
bezwaard was en veroordeelde hem in de boete van het appel en in de proceskosten
van beide instanties. 8' De Raden en Rekenmeesters van het markiezaat verzochten
vervolgens  op 28 februari  1746  aan  de  Raad een 'mandement van daagsele  in  cas
van injurie' tegen de drossaard, wegens belediging van de markies van Bergen op
Zoom in de persoon van zijn jachtbewaarder.82 Eenzelfde verzoek ging op 17 maart
uit van de jachtbewaarder zelf ter zake van de vernedering die hij persoonlijk had
ondervonden.83 Terwijl aan de Raden en Rekenmeesters het verzochte mandement
werd verleend, werd op het rekest van Borburg negatief beschikt.84 Deze wendde
zich vervolgens tot de schepenbank Oudenbosch, stelde tegen Banier een actie uit
injurie in en sprak hem bovendien aan tot vergoeding van de materiele en ideele schade
die hij in verband met zijn arrestatie en detentie had geleden. Banier protesteerde tegen
deze  gang van zaken  bij  de  Raad van Brabant en verkreeg  op 8 februari   1747  een
'mandement poenaal en van daagsele' tegen Borburg. 85

Zo dienden er in  1747 voor de Raad tegelijkertijd een procedure tdgen de drossaard
wegens de middellijke belediging van de markies van Bergen op Zoom en een procedure
vAn deze drossaard inzake de acties die de onmiddellijk beledigde tegen hem had
ingesteld. In eerstgenoemde procedure, waarin honorabele en profitabele genoegdoening
aan de markies werd gevorderd, deed Banier bij zijn conclusie van antwoord een
'declaratoir' uitgaan, waarin hij stelde dat het hem bij het gewraakte optreden aan
animus iniuriandi had ontbroken. Datgene wat hij tegen de jachtbewaarder had
ondernomen, had hij gemeend ratione omai te moeten doen, waarbij hij - noch direct
noch indirect - de markies had willen laederen of injurieren. Bij vonnis van 1 mei
1747 oordeelde het Brabantse hof dat gedaagde met deze verklaring kon volstaan.86
In de tweede procedure, de verbodsprocedure, trachtte ook Borburg zich met een
declaratoir - een 'conclusie van antwoord met presentatie' - te disculperen tegenover
Banier. Nu men de Raden en Rekenmeesters had toegestaan tegen de drossaard te
ageren, was hij er, geheel te goeder trouw, van uitgegaan dat ook hem zulks vrijstond,
te meer daar de markies slechts indirect was beledigd en hij zelf het rechtstreekse
slachtoffer van de belediging was. Onder verwijzing naar 's Raad vonnis van 1 mei
1747 erkende hij echter dat inmiddels was komen vast te staan, dat het zijn wederpartij

80  RANB, RvB, inv.nr. 87, fol. 85 (31 mei 1745). Hierbij zij aangetekend, dat aan de toelaatbaarheid
van hoger beroep in Brabantse strafzaken door de Staten-Generaal in 1753 paal en perk zou worden
gesteld. Zie hetgeen hierover is opgemerkt in paragraaf 3.2 van hoofdstuk I.

81  RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6884 (1 februari 1746).
82  RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 32.
83  RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 43. Bij deze gelegenheid verzocht Borburg tevens vergoeding van de

kosten, schaden en interessen betreffende de criminele procedure die tegen hem was aangespannen.
Zie ook De Blacourt, 'Sententien van de Hoofdmannenkamer', 315-316 (nr. 257), die een uitspraak
vermeldt waarin iemand werd geachtte zijn beledigddoordat hij ten onrechte inhechteniswas genomen.

84  RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 54 (29 april 1746) resp. fol. 81 (6 september). Hierna heeft Borburg
de Raad nog om een afzonderlijk mandement ter zake van zijn eis tot schadevergoeding (zie vorige
noot) verzocht, maar ook dit verzoek werd afgewezen: inv.nr. 88, fol. 110 (10 november).

85 RANB, RvB, inv.nr. 89, fol. 10.
86  RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6901.
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aan animus iniuriandi had ontbroken. De drossaard kon zich in het declaratoir van

zijn wederpartij vinden en produceerde een 'conclusie van acceptatie en repliek'. Toen
de Raad evenwel op 14 december 1751 in de onderhavige zaak vonnis wees, ging
hij  volledig  aan het accepteren door Banier van Borburgs excuses voorbij: 'zonder
reguard te neemen op de presentatie en acceptatie bij conclusie van antwoord en replijcq
respectivelijk gedaan' wees hij de drossaard diens vordering toe.87 Deze uitspraak
is opmerkelijk aangezien het college in het algemeen een door de eiser geaccepteerde
verontschuldiging van de zijde van de gedaagde in zijn sententie overnam.88 Wellicht
hebben de raadsheren het gedrag van Borburg na de afwijzing van zijn verzoek om
tegen Banier te mogen procederen, bij hun beslissing mede een rol laten spelen, in

dier voege dat zij hierin een ernstige aantasting van hun gezag zagen. Borburgs advocaat

deed in ieder geval opvallend veel moeite de rechtbank van het tegendeel te overtuigen...

Duidelijk is wel, dat zich gevallen konden voordoen waarin de Raad wegens dezelfde
handeling aan 66n requirant een actie uit injurie kon toestaan, terwijl hij deze aan
een ander onthield, zelfs als deze andere het 'lijdend voorwerp' van de handeling was
geweest.

Als een bijzonder geval van middellijke injurie is in paragraaf 3.3 van hoofdstuk
II de aantasting van iemands nagedachtenis besproken. Door een belediging die aan
het adres van een overleden persoon werd geuit, konden ook diens nabestaanden worden
gekrenkt. Onder de civiele procedures die voor de Raad hebben gediend, treft men
een tweetal casus aan waarin doornabestaanden een actie uit injurie is ingesteld wegens
kwaadsprekerij over iemand die was overleden. Van het ene geval is niet veel meer
bekend dan dat de weduwe en de kinderen van Willem Bergmans Voskerck een proces
aanspanden tegen Geert Michielsen Smuncx, omdat deze van zijn overleden crediteur
Voskerck beweerde dat hij ten onrechte bepaalde posten - die reeds waren betaald -
in zijn rekeningen had opgevoerd.89 In het tweede geval ging het eveneens om een

verwijt aan het adres van een overleden schuldeiser, dit maal in verband met de aflossing
van een obligatie.w Deze obligatie was in 1704 in handen gekomen van Jan en
Allegonda van Turnhout, erfgenamen van de oorspronkelijke crediteur, hun vader
Laurens van Turnhout. De debiteur in kwestie, Jenneke Jansz uit Beers, beweerde
echter dat zij het geleende bedrag reeds aan de erflater had terugbetaald, maar dat
deze de schuldbrief 'teegens regt en reedens' onder zich had gehouden en zich aldus
als een schurk tegenover haar had gedragen. De kinderen Van Turnhout vatten deze
betichting van kwade trouw van hun vader hoog op en spraken Jansz voor de

schepenbank Beers aan tot honorabele en profitabele betering. Op 24 maart 1756 werd
zij veroordeeld om ten overstaan van haar huidige crediteuren te verklaren dat zij

in strijd met de waarheid had gesproken, dat haar dit van harte leed deed en dat zij
van wijlen Laurens van Turnhout niets anders wist dan eer en deugd. Bovendien moest
zij 25 gulden betalen ten behoeve van de armen van Beers. Van deze uitspraak

appelleerde zij op de hoofdbank van Cuijk, maar deze verklaarde haar op 27 april

87  RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6938.
88 Zie paragraaf 3.5.
89 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 705.
90  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3659.
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1758 niet-ontvankelijk, waarna zij in beroep ging bij de Raad van Brabant. De procedure
voor de Raad kende een wat ongebruikelijk verloop. In 1761 kwam de zaak voor,
werden er conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek genomen en advertissementen
van rechten vervaardigd, waarna het proces in het daarop volgende jaar in staat van

wijzen kwam.91 Op advies  van de rolcommissarissen echter beval  de  Raad  op  18
april 1763 (!) dat er alsnog een comparitie van partijen ter fine van accoord zou
plaatsvinden en wel op 2 mei van dat jaar.w Deze comparitie heeft waarschijnlijk
tot het beoogde resultaat geleid, aangezien vanaf die datum elk spoor van de zaak
in 's Raads archieven ontbreekt. Uit de casus blijkt intussen wel dat de honorabele

betering die de eisers in eerste instantie verlangden, bestond in het wegnemen van
de smet die op de goede naam van hun overleden vader was komen te liggen.

3.  DE ACTIE UIT INJURIE

3.1  Rechtsingang  en  bevoegdheidsgronden
Nadat in de voorafgaande afdelingen de verschillende vormen van belediging zijn
besproken die tot civiele procedures voor de Staatse Raad aanleiding hebben gegeven,
komt in de onderhavige paragraaf de actie ter sprake waar het in het merendeel van
die procedures om te doen was, de actie uit injurie. Er waren verschillende situaties

waarin de Raad bij een dergelijke beledigingsactie kon zijn betrokken. Het college
kon zijn benaderd als competente rechter in eerste aanleg of in hoger beroep, maar
kon ook zijn gevraagd om een voor een lagere rechter hangende zaak te evoceren,
of een eigen uitspraak te reviseren. Wilde men een vordering tot honorabele en

profitabele genoegdoening in eerste aanleg voor de Raad instellen, dan vroeg men
een 'mandement van daagsele in cas van injurie' tegen degene die de belediging had

geuit. 22 Maal heeft een beledigde partij getracht om langs deze weg rechtsingang
te verkrijgen, waarvan den maal in combinatie met een verzoek om een mandement

Poenaale , en twee maal in combinatie met een verzoek om een mandement poenaal
en een mandement er lege di#amari.94 Daarnaast kreeg het college 53 rekesten
voorgelegd betreffende een 'mandement in cas d'appel' of een 'mandement in cas
van reformatie' ter zake van een in eerdere instantie berechte belediging. Twee keer
werd de Raad verzocht een beledigingszaak te evoceren (verzoek om een

' mandement
in cas van evocatie'). In het ene geval ging het om een zaak die in eerste aanleg voor
een schepenbank aanhangig was gemaakt; in het tweede geval diende de zaak reeds
in hoger beroep voor een hoofdgerecht.95 Van 66n van 's Raads uitspraken ten slotte

91   Dat de zaak eerst in 1761 op de civiele rol werd ingeschreven, had hiermee te maken, dat Jansz in
de jaren 1759-1760 tevergeefs had gepoogd om pro deo te mogen reformeren: RANB, RvB, inv.nr.
101, fol. 56; inv.nr. 102, fol. 52. Inhetprocesdossier iseenbewijs van haaronvermogen opgenomen,
gedateerd 29 mei 1759.

92  RANB, RvB, inv.nr. 105, fol. 27.
93  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786.
94  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543, 1956.
95  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 861 resp. 3094.
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heeft de in het ongelijk gestelde partij herziening gevraagd, waarna hem een 'mandement
in cas van revisie' is verleend.e Voor drie beledigingszaken kon niet worden
vastgesteld, op welke wijze het Brabantse hof zich met het conflict heeft ingelaten. 97

Met betrekking tot de beledigingszaken die in eerste aanleg voor de Raad zijn
gekomen, dringt zich onmiddellijk de vraag op, op welke gronden het collegebevoegd
was van deze zaken kennis te nemen. Nu de Raad zijn beslissing over het verlenen
van een mandement echter nimmer met redenen omkleedde, laat dem vraag zich moeilijk
beantwoorden. Vande bevoegdheidsgronden van's Raads civiele rechtspraak in eerste

instantie, zoals deze in paragraaf 2.2.1 van hoofdstuk I zijn uiteengezet,  is voor de
belediging eigenlijk alleen de competentie uit hoofde van een privilegium fori van
de gedaagde partij relevant. Onder de beledigingsprocessen vindt men er inderdaad
die tegen personen met een dergelijk voorrecht zijn aangespannen, met name tegen
gerechtsofficieren.98 Het is echter opmerkelijk dat in dEn van deze zaken, waarin
de drossaard van het zuid- en westkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom
wegens belediging werd aangesproken, naar voren komt dat de actie uit injurie
'rauwelijks' - en dus niet in verband met een privilege van de gedaagde - voor de
Raad werd ingesteld.w Tevens kan worden vastgesteld, dat in het geval van
jachtbewaarder Borburg (paragraaf 2.2) diens verzoek om de drossaard van het
oostkwartier van het markiezaat te mogen dagen, door de Raad juist werd ontzegd.
Volgens Borburgs advocaat mocht zijn client uit deze negatieve beschikking afleiden
dat hij zijn vordering niet bij het gerechtshof maar bij de schepenbank moest instellen,
wat hij vervolgens ook deed:00

Vaker kwam het voor dat de Raad een mandement van injurie werd gevraagd d66r
een geprivilegieerde persoon, zoals een schout of drossaardiol, een edelman of
heer'02, een weduwei03 of een door het hof aangestelde functionaris'04. Nu behalve
aan gerechtsofficieren ook aan andere lokale overheidsfunctionarissen wel werd
toegestaan een actie wegens belediging rechtstreeks voor de Raad in te stellen, zou
men  hen  ook  tot de bevoorrechte partijen kunnen rekenen.'05 Behalve  de  in  het

96   RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786. Voorde uitspraak waarvan revisie werd verzocht, zie inv.nr.
828, vonn.nr. 7214.

97  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1126,1908, 3256.
98  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 973,1128,2952, 3588, 3786.
99  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786.
100 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3588: memorie van Borburgs advocaat naar aanleiding van het

tegen zijn client verkregen 'mandement poenaal  en van daagsele' (zie paragraaf 2.2).
lot  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 973,1128,1356,2464,3749; inv.nr. 447, doss.nr. 211 (waarin

opgenomen processtukken m.b.t. de civiele beledigingsprocedure van vice-schout Nolens tegen predikant
Janssen). In de zaken van doss.nrs. 973 en 1128 was degene tegen wie het mandement werd verzocht
ook een gerechtsofficier.

102 RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 32 (markies van Bergen op Zoom): inv.nr. 788, doss.nrs, 1128 (heer
van Oploo, tevens ambtman van Grave en het Land van Cuijk), 3278 (heer van Olne).

103 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 705,3343.
104 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3642 (notaris), 3651 (procureur).
105  Hierbij kan worden aangetekend, dat de Raad ook snel geneigd was zich uit te spreken over delicten

waarbij ambtenaren waren betrokken, hetzij als slachtoffer hetzij als dader. Vgl. Lindemann,   'De
competentie in strafzaken in eerste aanleg',  55-56,59-62.
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voorafgaande reeds genoemde regenten van Oss kunnen in dit verband de schepenen
van Roosendaal, de schepenen, gezworenen en raden van Oirschot, de secretaris van
Sint-Oedenrode en de rentmeester van de domeinen onder Fijnaart worden vermeld. '06

Men mag wellicht aannemen dat de Staatse Raad in praktijk de omvang van privilegia
fori heeft uitgebreid tot alle personele vorderingen waarbij bevoorrechte personen,

hetzij als eiser hetzij als gedaagde, waren betrokken. 107

In een aantal gevallen kan de Raad zich ook competent hebben geacht omdat de
belediging het slachtoffer was aangedaan in een tot deze rechtbank gericht rekest,
een door haar verleend mandement of een bij haar ter rolle gepresenteerde conclusie.
Hierbij kan worden gedacht aan de processen van vice-schout Nolens tegen predikant
Janssen, de heer van Olne tegen Wilkin en Arnotte, de regenten van Oss tegen de
erven Megens, en de procureur Alsche tegen zijn voormalige client Van Donk. De
beledigde partij stelde zijn actie in deze gevallen rechtstreeks in bij de rechtbank die
bij hetbeledigende geschrift was betrokken. Men zou hierbij aan een vorm van voeging
kunnen denken, een figuur die men ook binnen de strafrechtspleging van de Raad
aantreft en die betrekking heeft op het optreden van een rechter in een zaak die
samenhangt  met een andere  zaak  die deze rechter reeds onder zich heeft. 108

Uit het bovenstaande moge blijken dat het in kaart brengen van 's Raads competentie
om in eerste aanleg beledigingszaken te berechten, een lastige aangelegenheid is, waarbij
eerder vragen worden oproepen dan beantwoord.  Ik kan mij evenwel niet aan de indruk
onttrekken dat het college zich al gauw bevoegd oordeelde als men het om een
voorziening verzocht. Wellicht de duidelijkste aanwijzing in deze richting biedt een
verzoek tot het 'rauwelijks' mogen instellen van een actie uit injurie, dat de Raad
in  1638 werd gedaan door Herman Janssen uit Oploo.'cH Janssen werd  in de jaren
1634-1635 herhaaldelijk voor moordenaar uitgemaakt door zijn plaatsgenoot Pieter
Maertenssen, omdat hij de dood van diens zwager op zijn geweten zou hebben. Toen
Janssen Maertenssen wegens deze 'seer atroce injurien en schandelijke diffamatien'
voor de vierschaar van Grave daagde, wierp laatstgenoemde een exceptie declinatoir
op, inhoudende dat niet de rechters van Grave maar die van Oploo in eerste instantie
bevoegd waren van het geschil kennis te nemen. Door de vierschaar werd dit exceptief
verweer echter verworpen, waarna Maertenssen van deze beslissing in beroep ging
bij de Raad van Brabant. In de procedure die volgde verzocht Janssen - 'geYnthimeerde
in cas van reformatie' - de Raad om in reconventie rauwelijks een vordering tot
honorabele en profitabele betering te mogen instellen, waarover het college zich ten
principale zouuitspreken. Hij gafdaarbij zelfaan dateen dergelijke vorderingeigenlijk
de schepenbank Oploo competeerde. Dat hij zich indertijd niet tot deze rechtbank
had gewend, was te wijten geweest aan 'd'invasien, excursien, ende de vastatien, soo
van der Croaten, als andere Conincx Crijchsknechten' waaronder het ganse Land van

106 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543, 1356, 3133, 3301,3745.
107  Voor de Grote Raad van Mechelen wordt een zodanige omvang van privilegia fori aangenomen door

De Schepper, 'De Grote Raad van Mechelen', 398-399.
108 Vgl. Lindemann, 'De competentie in strafzaken in eerste aanleg', 45; Jacobs, 'De procesgang in criminele

zaken', 75.

logRANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 714.
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Cuijk in 1635 gebukt was gegaan, alsmede aan de nasleep van dit krijgsbedrijf in het
daarop volgende jaar. Dit alles had namelijk tot gevolg gehad 'dat binnen de voorsz.
tijden aldaer tenplattenlande geen recht nochte justitie geadministreertenheeft connen
worden:"0  De Raad stond het verzoek  toe.

Met deze laatste zaak is men overigens aanbeland bij de beroepszaken die door
beledigde en belediger bij de Raad aanhangig zijn gemaakt. Van deze zaken kwamen
er 37 in tweede instantie en 16 in derde instantie voor het Brabantse hof. De rechtsgang
van partijen naar een hogere rechter verliep in de regel overeenkomstig de 'competentie-
verdeling' tussen hoofdbank en justitieraad, zoals deze in hoofdstuk I is geschetst. I 11

Van een uitspraak van een lokale schepenbank werd namelijk eerst geappelleerd op
hethoofdgerecht waaronderdezebank ressorteerde. 112 Het vonnis dat hethoofdgerecht
wees, was vervolgens vatbaar voor beroep in reformatie op  de Raad:n  Zes  maal
werd een schepenbankvonnis evenwel onder voorbijgaan aan de eigenlijk bevoegde
beroepsinstantie rechtstreeks aan de Raad voorgelegd (beroep omisso medio).  In drie
van deze gevallen ging het om een uitspraak van de schepenbank van Steenbergen,
waarvan eigenlijk de Hoofd- en Leenbank van Breda had behoren kennis te nemen: 14
Verder heeft het Brabantse hof indan zaak namens de Staten-Generaal kennisgenomen
van een sententie die de Staatse Raad van Vlaanderen in hoger beroep had gewezen.

115

3.1 De  vordering  van de  beledigde  partij
In alle gevallen waarin de Raad zich heeft ingelaten met een actie uit injurie vanwege
het slachtoffer van een belediging, bestond deze actie, zoals men mag verwachten,
in een vordering tot honorabele en profitabele betering van de kwetsende woorden
of daden. Deze tweeledige vordering kan, indien de zaak in eerste aanleg voor de
Raad is gekomen, worden aangetroffen in het aan de eiser verleende 'mandement
in cas van injurie' of in de door hem ten processe geproduceerde conclusie van eis.
In de appel- en reformatiezaken die bij het Brabantse hof hebben gediend, kan men
haar veelal terugvinden in de processtukken van de eerdere instantie, die door de
rechtbank a quo naar 's-Gravenhage zijn overgebracht of door de partijen aan hun
dossier zijn toegevoegd. Opvallend is dat, ondanks het feit dat de eiser zich bediende
van de actie uit injurie, hij de financiele genoegdoening waartoe deze actie van origine
aanleiding gaf, eerst in de tweede plaats noemde. Gevorderd werd steeds primair een
honorabele amende en secundair een profitabele amende. Advocaat S.C. Nederburch,

I to Conclusie van repliek, artt. 49-52; eis met middelen, artt.  10-11.
Ill  Zie paragrafen 2.2.1 en 3.2 van genoemd hoofdstuk.
112 Uitzonderingen in dezen vormden de schepenbanken van Willemstad en Grave, van wier vonnissen

rechtstreeks op de Raad werd geappelleerd: RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1987 en 3067
(Willemstad) en 714 (Grave).

113 Slechtsdehoofdbank van Bergenop Zoombezat niethetprivilegium reformationis. Vanhaaruitspraken
stond dan ook appel op de Raad open: RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1122, 2310.

114  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 540,  1218 en 1811. Zie in dezen Van Boven, 'Appelrechtspraak
in civiele zaken', 129. In de overige drie gevallen ging het om een beroep ingesteld tegen een vonnis
van de schepenbank van respectievelijk Eindhoven (doss.nr. 1288), Oud-Gastel (doss.nr. 2072) en
Wouw (doss.nr. 3716).

115 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3859.
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die in de jaren tachtig van de achttiende eeuw Simon van Hennevelt terzijde stond
in het proces dat deze Nicolaas van Cuijlenborch had aangedaan, merkte in dit verband
op dat de actie die Van Hennevelt als beledigde partij competeerde, sterk verschilde
van de aaio iniuriarum uit het Romeinse recht. In het door hem voor zijn client

vervaardigde advertissement van rechten kan men lezen, dat een woordelijke injurie
voortaan aanleiding gaf tot een palinodie of recantatie van de grievende uitlatingen
en voorts tot een financiele amende, 'geestimeerd naar de mate van de injurie'.  Bij
deze estimatie kon de gelaedeerde aanbieden een eed af te leggen, de bewuste belediging
niet voor een bepaald geldbedrag, noch voor een hoger, opnieuw te willen ondergaan.
Het geldbedrag zou ten goede komen aan de armen van de plaats waar de beledigende
woorden waren gevallen.'16 Soortgelijke overwegingen treft men aan in het advertisse-
ment van rechten van de erfgenamen van hoogschout Ghijsen in de procedure waarin
zij door de Gulpense herbergier Slijpen waren betrokken. Naar de mores van die tijd
vloeide uit een woordelijke belediging in de eerste plaats een actie ad palinodiam sive
recantationem voort en uit een feitelijke belediging een actie ad deprecationem, 'tot
afbidding, of excuijs versoeking weegens de gepleegde daad'.  In de tweede plaats
kon er een zekere som geld worden gevorderd, die zou worden uitgekeerd "t sij aan
den geinjurieerde zelfs, 't sij ook aan den arme der plaatse, alwaar de injurie is
voorgevallen, als andersints'. 117

Een enkele maal werd door het slachtoffer van een belediging een actie tot honorabele
en profitabele betering gecombineerd met een andere actie. Zo werd in de zaak van
Simon van Hennevelt tegen Nicolaas van Cuijlenborch, dat hierboven reeds is aangestipt,
behalve een actie uit injurie ook een verbodsactie ingesteld. Het ging in dit geval om
een tweetal brieven van de hand van Van Cuijlenborch, waarin Van Hennevelt, die
op het punt stond te worden benoemd tot Raad en Rekenmeester van het Huis van
Bergen op Zoom, werd verweten dat hij zich had schuldig gemaakt aan diefstal. Nadat
de gekrenkte Van Hennevelt van de Raad van Brabant een 'mandement poenaal en
van daagsele in cas van injurie' had verkregen, vorderde hij allereerst dat eventuele
verdere 'insolventien en prostitutien' van de zijde van Van Cuijlenborch zouden worden
verboden. Voorts verlangde hij dat de ander hem genoegdoening zou verschaffen ter
zake van de reeds ondervonden aantasting van zijn goede naam. Deze zaak is daarom
interessant, omdat de gedaagde bij zijn conclusie van antwoord een declaratoir deed
uitgaan waarin hij stelde zich te kunnen vinden in de verbodsactie van zijn wederpartij,
terwijl hij diens actie uit injurie in een 'contrarie conclusie' aanvocht. Door Van
Hennevelt werd deze gedeeltelijke tegemoetkoming aan zijn eisen evenwel niet
geaccepteerd, waarna de Raad hem zowel zijn vordering 'in cas poenaal' als zijn
vordering  'in cas van injurie' toewees:18  In een tweetal andere zaken combineerde

1 16  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786: advertissement van rechten voor Simon van Hennevelt. artt.
1950-1957.

117  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676: advertissement van rechten voor Antoinetta Ernestina Jacott
en Johan Lodewijk Wintgens, artt. 891-898.

118  RANB, RvB, inv.nr. 828, vonn.nr. 7214 (6 maart 1787). Van deze uitspraak heeft Van Cuijlenborch
nog revisie verzocht, maar de Raad oordeelde dat het vonnis 'zonder erreur' was gewezen: inv.nr.
828, vonn.nr. 7224 (7 november 1788). Zie paragraaf 3.5.1.
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de beledigde partij een actie uit injurie met zowel een verbodsactie als een actie wegens
diffamatie, in welke gevallen er tegen de belediger een 'mandement poenaal, injurie
en om actie te institueren' uitging."' Bij de bespreking van de bijzondere rechtsmidde-
len in paragraaf 4 zal nog op deze gevallen worden teruggekomen.

De beledigde partij gaf in de regel nauwkeurig in zijn eis aan, op welke wijze de
belediger het door hem aangedane leed behoorde te beteren. Wel kwam het voor dat
hij, nadat hij eerst de door hem gewenste amendes had gespecificeerd, subsidiair tot
zulke honorabele en profitabele genoegdoening concludeerde als de rechtbank voor
het desbetreffende geval gepast achtte. 120 Een enkele  maal  liet de gelaedeerde  de

invulling van de amendes evenwel grotendeels aan de rechter over. Dit was bijvoorbeeld
het geval bij een actie uit injurie die in 1674 in eerste aanleg bij de schepenbank van
Breda werd ingesteld. 121 Gevorderd  werd  dat de belediging in kwestie honorabel
diende te worden gebeterd door middel van een herroeping van de kwetsende woorden
en een 'arbitrale correctie', terwijl de schepenen de gedaagde voorts moesten
veroordelen  tot een profitabele amende naar welbevinden. 122 De inhoud  van  het
vonnis dat daarop door de schepenbank werd gewezen, is opmerkelijk. De belediger
werd verplicht om haar woorden te herroepen en de eer van haar wederpartij te
bevestigen en zij kreeg tevens het verbod opgelegd om in de toekomst nog laatdunkende
opmerkingen over de ander te maken. Een profitabele amende werd haar evenwel
niet  opgelegd. 123

In het vervolg van deze paragraaf zullen achtereenvolgens de vordering tot honorabele
betering en die tot profitabele betering van een belediging nader worden bezien.

3.2.1  De  amende  honorabele
De genoegdoening die het slachtoffer van een belediging van de dader eiste, bestond
in de eerste plaats in een honorabele betering van de schade die hij aan zijn eer of
goede naam had ondervonden. In de zojuist gememoreerde advertissementen van rechten
vindt men een tweetal vorderingen vermeld die hij daartoe kon instellen. In geval
van een woordelijkebelediging, dat wil zeggen een beledigingbij monde ofgeschrifte,
kon hij een palinodia of recanmtio - een herroeping van de kwetsende woorden -
verlangen. Was de belediging feitelijk van aard, dan werd een deprecatio op zijn plaats
geacht, welke remedie het aanbieden van excuses en het vragen om vergiffenis inhield.
Dat een dergelijke deprecatie intussen ook geeigend kon zijn om het slachtoffer van
eenwoordelijkebelediging genoegdoeningte verschaffen, blijktuiteenadvertissement
van rechten uit 1710, opgesteld voor Evert Admirael, de beledigde portier van de

119 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543, 1956.
120 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 217.
121 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2056.
122  Van een 'arbitrale correctie' is voorts sprake in RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr.  1534. In dit geval

werd de correctie evenwel gevorderd als laatste component van een nauwkeurig aangegeven amende
honorabele. In inv.nr. 788, doss.nrs. 1894 en 2056 werd de invulling van de profitabele amende aan
de discretie van de rechtbank overgelaten. Ook in civiele strafzaken werd weI een correctie van de
belediger naar goeddunken van de rechtbank gevorderd: zie paragraaf 5.

123 Naar aanleiding van dit vonnis werd de injuriant door de Raad van Brabant een mandement van reformatie
verleend. Een uitspraak in de beroepszaak is mij echter niet bekend.
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TABEL  3.3

Inhoud van de eis tot honorabele betering

Bestanddeel Aantal processen

Bede om vergiffenis                                  28

Verklaring dat een uitlating in strijd met
de waarheid is                                        24

Spijtbetuiging                                                    20

Verklaring van eer en deugd                              17

Herroeping van beledigende woorden                        10

Verklaring dat de eiser een eerlijk
persoon is                                          8
Verklaring op ingeven van de duivel te
hebben gesproken                                 4

Correctie naar goedunken van de rechtbank               4

Royement van beledigende passages uit een
geschrift                                                            2
Schuldbekentenis                                                            2

Verklaring de eiser te hebben geYnjurieerd              2

Belofte om de eiser in de toekomst niet
opnieuw te beledigen                                  2

Vugterpoort te's-Hertogenbosch. Inditadvertissement wordteenpreciezeopsomming
gegeven van hetgeen degeinjurieerdevan de injuriant kon vorderen. Achtereenvolgens
worden vermeld:
- de schuldbekentenis,
- de bede om vergiffenis,
- de spijtbetuiging,
- de verklaring dat de desbetreffende woorden in strijd met de waarheid zijn,
- de erkenning dat het slachtoffer een eerlijk man is,
- de bevestiging van de eer en deugd van dit slachtoffer. 124

Van 37 civiele beledigingszaken die de Staatse Raad in eerste aanleg of in hoger beroep
zijn voorgelegd, is de inhoud van de door de eiser veriangde amande honorabele bekend.
In de processtukken van deze zaken kan men de hierboven vermelde vorderingen in
allerlei combinaties aantreffen. Soms kunnen evenwel ook bestanddelen van geheel
andere signatuur in een opgestelde amende worden onderscheiden. In tabel 3.3 zijn
de componenten van de onderzochte honorabele amendes gerubriceerd, onder vermelding
van het aantal malen  dat  elk  van  hen deel uitmaakte  van de actie tot eerherstel.

124 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3130: 'recuil van deductie', artt. 133-138.
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Enkele van de in de tabel opgenomen vorderingen wil ik kort toelichten. De bede
om vergiffenis door de belediger diende in de regel te worden gericht tot God, de
Justitie en de beledigde partij - een formule waarin de canoniekrechtelijke herkomst
van de onderhavige vordering duidelijk doorklinkt.125 De bede om vergiffenis was
niet alleen het meest voorkomende bestanddeel van een amende honorabele, maar
was  ook  zeer vaak binnen deze amende  op de eerste plaats gesteld.

De verklaring door de gedaagde dat een door hem gedane uitlating in strijd met
de waarheid was, treft men in velerlei varianten aan. Zo diende bijvoorbeeld te worden
verklaard dat de desbetreffende woorden valselijk en ondoordacht waren uitgespro-
ken126, dat een attestatie tegen de waarheid was verdichti 27, dat passages in een
rekest kwalijk en in strijd met de waarheid waren geformuleerd128, dat een bewering
versiert, bedacht en onwaarachtig was'29, dat het gezegde was gelogen 130 of dat
de spreker zijn woorden niet gestand deedm. Slechts in enkele gevallen moest de

gedaagde niet alleen verklaren dat de gewraakte uitlating in strijd met de waarheid
was, maar diende hij tevens zijn woorden terug te nemen. Daartoe kon worden geeist
dat een mondelinge of schriftelijke belediging werd herroepen132, dat aanstootgevende
passages uit een geschrift werden geroyeerd133 en zelfs dat het geschrift in kwestie
werd vernietigd'34. Het kwam echter ook voor dat een belediger zijn woorden moest
revoceren zonder dat hij de hier bedoelde verklaring behoefde af te leggen. 135

In de amende honorabele die werd opgesteld, kon voorts een declaratio honoris
worden opgenomen. Van de gedaagde werd dan verwacht dat hij verklaarde dat hij
van zijn wederpartij niets wist dan eer en deugd'36, dat hij van hem niets anders
kon zeggen dan eer en deugd'37 etcetera. Af en toe werd in plaats van aan de deugd
vanhet slachtoffer gerefereerd aan diens reputatie. Dededaratio had dan bijvoorbeeld
als inhoud, dat de dader de betrokkene kende als een man van eer, op wiens goede
naam, handel en faam hij niets kon aanmerken!38, of dat hij hem hield voor een
man van eer, staande te goeder naam en faam bekend, op welke faam niet kon worden
afgedongen. 139 In plaats van een verklaring van eer en deugd werd in een aantal

processen, merendeels uit de zeventiende eeuw, geopteerd voor een verklaring dat

125 Zie hoofdstuk II paragraaf 5.2.
126 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619.
127 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1811.
128 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3278.
129 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1369.
130 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2080.
131 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1534.
132 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1534, 2188 en 3659 (mondelinge belediging), doss.nr. 3786

(schriftelijke belediging).
133 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3278,3703.
134 RANB, RvB, inv.nr. 819, vonn.nr. 3914.
135 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 438, 921, 2056, 3130, 3716, 3781.
136 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1089.
137 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1891.
138 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1861.
139 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2080.
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de eiser een eerlijk persoon was, tegen wie de gedaagde niets vermocht in te
brengen.140 Het woord 'eerlijk' dient in dit verband te worden verstaan als 'het hebben
van eer'.141  Men zou 'eerlijkheid' evenwel ook aldus mogen interpreteren, dat iemand
zich niet heeft bezondigd aan een kwalijke handelwijze die hem door een ander is
voorgeworpen. Ook in de hier bedoelde zaken bestond de belediging namelijk in
bepaalde aantijgingen aan het adres van de eiser. In sommige amendes werden intussen
zowel een verklaring van eer en deugd als een verklaring van eerlijkheid opgeno-
men. 142

Een expliciete schuldbekentenis treft men maar zelden in een amende aan. 143

Wel diende de gedaagde soms impliciet schuld te bekennen, in die zin dat hij moest
verklaren  dat hij de eiser had geinjurieerd. 144  Het kwam echter vaker voor  dat de
onderhavige verklaring, in plaats van als onderdeel van de amende honorabele, als
zelfstandige vordering in de conclusie van eis was opgenomen. 145 De Conclusie van
eis was dan aldus geredigeerd, dat de eiser eerst een verklaring vorderde dat hij door
de gedaagde was geinjurieerd en vervolgens honorabele en profitabele betering van
deze injurie eiste. In dit geval diende niet de gedaagde maar de rechter de verklaring
uit te spreken. 146

De verklaring, af te leggen door degene die een ander mondeling had beledigd,
dat hem de woorden door de duivel waren ingegeven, wil ik hier als laatste onder
de aandacht brengen. 'Ick verwaghte een opinie van een regent, maer ghij spreeckt
als een buffel', voegde Otto Copes,  raad van de stad 's-Hertogenbosch, zijn collega
Johan Hamel  in  1674 toe, waarna hij  hem nog verder beledigde. 147 Hamel daagde

daarop Copes voor de Bossche schepenbank en vorderde als honorabele betering van
de kwetsende woorden onder meer dat zijn wederpartij zou 'hebben te verclaeren de
injurien door ingeven vanden duijvel gesprooken te hebben'. In de voor het slachtoffer
vervaardigde 'deductie' kan men lezen dat beledigde inwoners van 's-Hertogenbosch
gewoon waren deze verklaring in de honorabele amende op te nemen. 148 Men vindt
haar  echter niet terug  in het vonnis waarin de schepenbank  op 19 maart   1674  de
belediger veroordeelde om zijn woorden te beteren. In het voorafgaande jaar had
overigens de Bosschenaar Hendrick Donckers reeds getracht om zijn stadsgenoot
Hendrick van Huijsbergen, die Donckers' vrouw voor een dievegge had uitgemaakt,
tot het afleggen van een dergelijke declaratio te laten veroordelen. 149 In dit geval

140 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 921, 1089, 1334, 1534, 1891 en 1894 (zeventiende eeuw), doss.nrs.
3130 en 3786 (achttiende eeuw).

141 Vgl. Van de Pol, 'Prostitutje en de Amsterdamse burgerij', 179.
142 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1089,1891, 3786.
143 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 438, 3716.
144 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1534, 1891.
145 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1128, 1894,1956, 3278, 3642.
146  Vgl. RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nrs. 6991,7029. Men zou de door de rechter af te leggen verklaring

wellicht mogen vergelijken met de onrechtmatigverklaring uit het moderne Nederlandse privaatrecht:
vgl. HR 30 maart 1951, NJ 1952, 29.

147 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1894: deductie voor Johan Hamel, art. 12.
148 Deductie voor Johan Hamel, artt. 305-306.
149 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1891.
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zou de dader hebben moeten verklaren dat hij zijn uitlating 'door ingeven van eenen

boosen geest' had gedaan. Ook nu had de schepenbank dit onderdeel van de gewenste
honorabele betering evenwel niet in zijn vonnis overgenomen. Beide vonnissen uit

's-Hertogenbosch zijn in hoger beroep aan de Raad van Brabant voorgelegd, maar
van de beroepsprocedures kon de afloop niet worden vastgesteld. Voor de zestiende

eeuw evenwel kon een geval worden achterhaald waarin een injuriant de hier bedoelde

verklaring moest afteggen. In het Gemeentearchief van 's-Hertogenbosch bevindt zich

namelijk een strafzaak waarin ene Hendrikje Bouwens wegens belediging en
mishandeling werd veroordeeld om - onder andere - met luide stem te verklaren, dat

zij onder invloed van duivelse ingevingen had gehandeld. 150

De duivel schijnt intussen niet alleen in 's-Hertogenbosch te hebben rondgewaard.
Ook in een tweetal civiele zaken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, die in
eerste aanleg voordeschepenbank vanGravedienden, werd gevorderddat degedaagde
zou verklaren dat hij zijn aantijgingen aan het adres van de eiser'duer ingevens vanden

duijvel vander hellen' respectievelijk 'vanden boosen vijandt vander hellen' had
uitgesproken. 15' De duivel immers  was 'een patroon [ende] vader aller leugens'.152

In het eerste geval werd de conclusie van eis aan de eiser ontzegd, waarna deze in

beroep ging bij de Raad van Brabant. Een eindvonnis van de Raad kon echter niet
worden achterhaald. In het tweede geval werd het geschil, op verzoek van de eiser,
door de Raad geevoceerd. Het college beval vervolgens bij tussenvonnis dat partijen
voor commissarissen moesten compareren  'ter fine van accoord'.83 Waarschijnlijk
is deze comparitie succesvol geweest, aangezien van de zaak verder elk spoor ontbreekt.

Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik thans wat dieper ingaan op combinaties
van verschillende vorderingen binnen een amende honorabele. Bij de honorabele betering
van een mondelinge belediging is in voorgaande paragrafen reeds enkele malen
stilgestaan. In de eerste plaats kan de zaak van Willem Mijsberg tegen Diederik Salm
worden genoemd. Mijsberg was, zoals men zich wellicht nog zal herinneren, door
Salm beticht van diefstal van een testament. Hij vorderde deswege dat Salm hem om

vergiffenis moest bidden en moest verklaren dat hij zijn woorden valselijk en in strijd
met de waarheid had gesproken, dat hem dit leed deed en dat hij van zijn slachtoffer
niets anders wist dan eer en deugd.154 In de redactie van deze amende herkent men

duidelijk elementen van een recantatio (verklaring tegen de waarheid te hebben
gesproken), een deprecatio (betuiging van leedwezen, bede om vergiffenis) en een
declaratio honoris (verklaring van eer en deugd). Bij de honorabele betering die werd

150 GA's-Hertogenbosch, RA, inv.nr. 148-05. Inopeenvolgendeedities vandeBosschecostumenisslechts
bepaaid dat ter zake van een mondelinge injurie een 'arbitrale correctie' dient te worden opgelegd.

Vgl. b.v. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, inv.nrs. A 578-580; Collectie aanvullingen oud archief,
inv.nrs. 7805,7823.

151  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 438,861. De 'boze vijand' was een veelgebruikt synoniem voor
deduivel. Vgl. G. Vanden Bosch, 'Satanopdekansel. Prekenover"denboosen vyant" inde Zuiderlijke
Nederlanden' in: G. Rooijakkers e.a., red., Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door
de Lage Landen (Baarn  1994)  321.

152 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 438.
153 RANB, RvB, inv.nr. 819, vonn.nr. 3241 (13 mei 1647).
154 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3067.
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verlangd van Jenneke Jansz wegens kwaadsprekerij over haar overle(len crediteur
Laurens van Turnhout, stond de revocatie van de belediging nadrukkelijk op de
voorgrond. Jansz diende tegenover de kinderen van Van Turnhout te verklaren dat
zij tegen de waarheid had gesproken en zij moest, onderbetuiging van haar leedwezen,
haar woorden terugnemen. Verder diende zij de eer en deugd van haar voormalige
schuldeiser te bevestigen.155 Van Dingeman Houtepen, die Jacob van Campen had
beledigd, bedreigd en geslagen nadat deze bijna zijn vrouw had aangereden, werd
geeist dat hij zijn woorden herriep, schuld bekende en vergiffenis voor zijn optreden
vroeg. 156 In dit geval ontbrak een declaratio  honoris. De palinodiawas daarentegen
met twee componenten - een schuldbekentenis en een bede om vergiffenis - goed
vertegenwoordigd.

Speciale aandacht verdient de vordering tot honorabele betering die Johan Joseph
de Frenau in 1753 instelde tegen Johan Baptist van Aefferden, advocaat bij het Hof
van  Gelre te Roermond.157 Van Aefferden  had bij diverse gelegenheden tegenover
derden de wettige afkomst van De Frenau betwij feld. Deze De Frenau stamde volgens
Van Aefferden uit een familie die niet 'egt en regt geboren was'. Hij was namelijk
de kleinzoon van een bastaard, die door een van de markiezen van Hoensbroek bij
diens kokkin was verwekt, aldus de raadsman. Toen de Frenau, die zich wilde gaan
verloven met juffrouw Schott, dit alles ter ore kwam, daagde hij Van Aefferden voor
de schepenbank van Sambeek. Om zijn uitlatingen honorabel te beteren diende de
gedaagde God, de Justitie en de eiser, indien deze aanwezig wilde zijn, zittend en
blootshoofds om vergiffenis te bidden. Hij moest voorts verklaren dat hij valselijk
en ondoordacht had gesproken, dat hij spijt had dit te hebben gedaan en dat hij van
De Frenau en diens familie niets anders wist dan eer en deugd. De declaratio honoris
die de eiser verlangde, betrok hij derhalve niet alleen op zijn persoonlijke eer maar
ook op de 'familie-eer' van zijn geslacht. Voor Van Aefferden was het met het
verschaffen van eerherstel aan de familie De Frenau echter nog niet gedaan. De
ontworpen amende honorabele omvatte namelijk tevens een door hem af te leggen
belofte voor de toekomst: hij moest beloven zich voortaan van injurieuze uitspraken
over de afkomst van de De Frenaus te onthouden. Door deze eis in de amende op
te nemen trachtte de beledigde partij in feite hetzelfde te bewerkstelligen als de eerder
genoemde Simon van Hennevelt, die zijn actie uit injurie gepaard deed gaan met een
verbodsactie. In beide gevallen wilde de beledigde voorkomen dat de belediger, na
zijn woorden te hebben gebeterd, in zijn oude fout zou vervallen en daarmee het effect
van de betering ongedaan zou maken.

Als voorbeeld van een amende honorabele in geval van een schriftelijke belediging
kan allereerst de vordering van vice-schout Nolens tegen predikant Janssen worden
genoemd. De beledigingen die de predikant zijn wederpartij had toegevoegd in een
rekest aan de Raad van Brabant, diende hij ongedaan te maken door middel van een

m RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3659.
156 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3716.
157 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619.
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openlijke spijtbetuiging, een bede om vergiffenis en een verklaring van eer en
deugd. 158  Opvallend  is dat Nolens,  aan  wie door Janssen toch ernstige verwijten
werden gemaakt, niet opteerde  voor een herroeping  van de inhoud  van het rekest  of

een verklaringdat deze inhoud in strijd met de waarheid was. Een dergelijke recanmtio
werd w81 verlangd door Simon van Hennevelt, wiens advertissement van rechten eerder

ter sprake is gebracht. In een tweetal brieven van de hand van Nicolaas van Cuijlenborch
was Van Hennevelt beticht van diefstal. De beledigde Van Hennevelt vorderde dat
de ander zou verklaren dat deze aantijging in strijd met de waarheid was en dat hij
haar zou herroepen. Bovendien diende Van Cuijlenborch te verklaren dat hij van zijn
wederpartij niets wist dan eer en deugd en dat hij hem hield voor een eerlijk man,
tegen wie hij niets kon inbrengen:59 Ook procureur Gerog Alsche, die werd gegriefd

door hetgeen zijn client Philippus van Donk over hem te berde bracht in diens 'conclusie
van revocatie', eiste een verklaring  dat de inhoud van dit geschrift in strijd  met de
waarheid was. Verdere genoegdoening moest hem worden gegeven in de vorm van
een spijtbetuiging en een bevestiging van de eer en reputatie waarop hij als procureur
aanspraak kon maken.16  De dedaratio honoris werd in dit geval uitdrukkelijk
betrokken op het beroep dat de beledigde partij uitoefende: Van Donk moest namelijk
verklaren, van Alsche niets anders te weten dan hetgeen 'een procureur van eer en

goede naam betaamt'.
Het is interessant de vorderingen van Alsche en Van Hennevelt te vergelijken met

die, welke Guillaume d'Olne, heer van Olne, in 1716 instelde tegen Jean Wilkin en
Servaas Amotte. 161 De feiten die tot deze procedure aanleiding gaven, waren de
volgende. Wilkin en Arnotte verzochten de Raad van Brabant om in appel te mogen
worden toegelaten ter zake van een vonnis van de schepenbank Olne, waarbij Arnout
Arnotte de jonge, wiens curatoren zij waren, wegens vechten was veroordeeld tot
een geldboete van drie gulden. In hun rekest betoogden zij dat de officier van Olne
de jonge Arnotte slechts een proces had aangedaan omdat zijn vader, Arnout Arnotte
de oude, tot een groep mensen behoorde die zich verzette 'jegens de oppressien vande
heere van Olne en sijne creaturen'. Deze passage werd vervolgens overgenomen  in
het 'mandement in cas van appel' dat de requiranten werd verleend. De heer van Olne

daagde daarop Wilkin en Arnotte voor de Raad van Brabant en vorderde honorabele
en profitabele betering van de smadelijke woorden aan zijn adres. Als honorabele

betering werd allereerst verlangd dat de gedaagden met ontbloot hoofd en geknield
de eiser om vergiffenis zouden bidden. Zij dienden voorts te verklaren dat zij de bewuste

passage in strijd met de waarheid hadden geschreven en dat hun dit van harte leed
deed. Ten slotte moesten zij er voor zorgen dat de aanstootgevende woorden uit het

158 De conclusie vaneisisnietbewaardgebleven, maarde vordering vande vice-schoutkan wordenherleid
uit het vonnis van de Raad van Brabant (RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6825). Zoals nog zal
blijken in paragraaf 3.5.1 nam de rechter, als hij de eiser zijn vordering toewees, meestal de inhoud
van de verlangde honorabele amende ongewijzigd over in zijn uitspraak.

159 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786.
160 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3651.
161 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3278.
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rekest en het mandement werden geroyeerd.162 Vergelijkt men de vorderingen van
Alsche, Van Hennevelt en D'Olne, dan ziet men een drietal varianten van de re'vocatio
van een schriftelijke belediging. In alle drie gevallen verlangde de gelaedeerde van
de laedens een verklaring dat het geschrevene niet op waarheid berustte. Waar Alsche
echter een dergelijke verklaring voldoende achtte, daar wilde Van Hennevelt tevens
dat zijn wederpartij diens woorden zou herroepen, terwijl D'Olne voor een royement
van de beledigende zinsneden opteerde. Het schrappen van beledigende woorden uit
een geschrift behelsde in feite hetzelfde als het herroepen van deze woorden, alleen
werden nu alle sporen van debelediging uitgewist. Hierbij zij aangetekend, dat D'Olne
zich ergerde aan slechts een enkele passage in een geschrift, maar dat Van Hennevelt
werd geconfronteerd met twee brieven die over de gehele linie genomen beledigend
waren.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de beledigde partij zijn vordering tot
honorabele betering placht in te kleden met een aantal door de belediger af te leggen
'verklaringen',  die hij geeigend achtte om de schade  aan zijn eer of goede naam te
compenseren. Deze verklaringen moesten op een naderte bepalen dag worden afgelegd
voor de rechtbank bij welke de actie uit injurie was ingesteld. Ten overstaan van het
voltallige college dan wel van de rechters die op die dag zitting hadden, alsmede van
de eiser indien deze aanwezig wilde zijn, diende de gedaagde zijn woorden te herroepen,
vergiffenis te vragen etcetera. Het voorbehoud dat de eiser zeer vaak maakte, dat
hij slechts bij de honorabele betering van de hem toegevoegde belediging aanwezig
zou zijn als hij zulks wenste 163, is opmerkelijk, aangezien hij toch degene was die
bij deze betering belang had. In zijn conclusie van eis kon hij intussen voorschriften
opnemen die door de gedaagde bij het uitspreken van de opgestelde formules in acht
moesten worden genomen. Met deze voorschriften werd beoogd om laatstgenoemde
een zo nederig mogelijke houding te laten aannemen. Een fraai voorbeeld in dezen
biedt de reeds gememoreerde procedure voor de schepenbank van Grave, die in 1644
door  de  Raad van Brabant op verzoek  van de eiser werd geevoceerd. 164  In  deze
zaak vorderde de eiser een honorabele amende welke bestond in een bede om
vergiffenis, een verklaring dat de aanstootgevende woorden in strijd met de waarheid
waren, een verklaring dat deze woorden op ingeven van de duivel waren gesproken
en een spijtbetuiging. De gedaagde diende deze formules geknield, met blote voeten
en onbedekt hoofd en omhangen met een wit kleed uit te spreken. In andere zeventiende-
eeuwse processen vindt men het ontbloten van het hoofd, het knielen en het vouwen
der  handen als formaliteiten  bij het honorabel beteren  van een belediging. 165  In
beledigingszaken die de Raad in de achttiende eeuw zijn voorgelegd, verlangde de
eiser slechts dat de gedaagde hem blootshoofds en knielend, een enkele maal ook zittend,

162 Over de strafzaak waarvoor het mandement van appel werd verleend, is verder niets bekend.
163 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 217,438,1128,1369,1811, 1861, 1894,2080, 2188,2324,

2464, 2734,2931, 3246, 3278, 3619,3642,3651,3659, 3786.

164 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 861.
165 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1987 (blootshoofds), 1956 (geknield), 217 en 1811 (geknield en

metgevouwen handen), 438,1334,1894, 2080 en 2464(blootshoofds engeknield), 854,1218,1369,
1861 en 1891 (blootshoofds, geknield en met gevouwen handen).
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genoegdoening zou verschaffen:66 Dat het voldoen door de gedaagde aan dergelijke

formaliteiten, door de eiser zeer belangrijk werd geacht, moge blijken uit een 'deductie'
die van een beroepsprocedure uit 1674 bewaard is gebleven. Het slachtoffer van de

belediging voerde daarin aan dat de dader er in het vonnis a quo goed van afgekomen
was, onder meer omdat hij bij de honorabele betering slechts zijn hoofd diende te
ontbloten en niet tevens hoefde te knielen, zoals was geeist. 167

3.2.2  De  amende  profitabele
De vordering tothonorabele, niet-financielebetering vandehem aangedane belediging
combineerde de eiser met een vordering tot een profitabele, financiele amende. De

hoogte van deze amende stelde hij vast overeenkomstig de ernst van de minachting
die hij had ondervonden.168 Het gehalte aan conmmelia dat in het optreden van de

wederpartij besloten lag, werd daarbij op een bepaald minimum geldbedrag geschat,
zonder dat behoefde te worden aangegeven op welke 'schadeposten' deze schatting
berustte. Vereist was slechts dat de eiser bereid was zijn schatting met een eed te
ondersteunen. Van de standaardformules die de middeleeuwse romanisten voor het

afleggen van deze eed hadden opgesteld, genoot vooral de zogenaamde lucrum-formule,
waarbij de eiser moest zweren dat hij de belediging niet voor een zekere som geld
had willen ondergaan, gehoor bij de juristen van de Nieuwe Tijd:69 De vorderingen
tot profitabele betering die in eerste aanleg of in hoger beroep voor de Raad van Brabant

zijn gekomen, gingen alle vergezeld van een lucrum-eed. Wat betreft de redactie van
deze eed in de conclusie van eis kan men een tweetal varianten onderscheiden. Enerzijds

zijn er voorbeelden van de eed zoals deze zojuist is omschreven. Zo vorderde Willem
Mijsberg van Diederik Salm een profitabele amende van 200 zilveren dukatons en

gaf aan dat hij de injurie in kwestie niet voor dit bedrag, noch voor een hoger, ja
zelfs voor geen geld ter wereld had willen lijden:w Anderzijds vindt men gevallen
waarin de beledigde zwoer, dat hij voor het door hem genoemde bedrag niet opnieuw
een dergelijke belediging zou willen ondergaan. Guillaume d'Olne bijvoorbeeld sprak
Jean Wilkin en Servaas Arnotte aan tot een profitabele betering van 1000 patakons,

aangezien hij noch voor dit bedrag, noch voor wat ook in de wereld, wederom op
deze wijze beledigd zou willen worden. 171

Volgens 66n van de in het voorafgaande ter sprake gebrachte advertissementen
zou de amende profitabele, indien de eis werd toegewezen, worden uitgekeerd hetzij
'aan den geinjurieerde zelfs, 't sij ook aan den arme der plaatse, alwaar de injurie

166 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3651 en 3703 (blootshoofds), 2931 en 3278 (blootshoofds en
geknield), 3619 (blootshoofds en zittend).

167 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1894: deductie voor Johan Hamel, artt. 310-317.
168  Vgl. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786: advertissement van rechten voor Simon van Hennevelt,

art.  1954: de pecuniele amende wordt geestimeerd  'naar de mate  van de injurie'.
169 Zie hoofdstuk II paragrafen  1.2 en 5.1.
170 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3067. Voorts b.v. doss.nrs. 1334, 3619 en 3703. Vgl. De Groot,

Inleidinge, III.35.2; Van Leeuwen, Roomsch  Hollandsch recht, IV.37.1.

171 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786. Voo Its b. v. doss.nrs. 1956,2464, 3651 en 3786.
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is  voorgevallen, als andersints'. De stelling dat de amende aan het slachtoffer172

zelf ten goede mocht komen, vond in de rechtsgeleerde literatuur van die dagen - de
desbetreffende procedure speelde in het midden van de achttiende eeuw - echter nog
maar weinig bijval.173 In een beledigingszaak die in 1650 in eerste aanleg voor de
Staatse Raad diende, vorderde de eiser echter een profijtelijke amende die aan hemzelf
zou moeten worden uitgekeerd.174 Deze eiser, Wolgang van Aken, was ten gevolge
van zekere aantijgingen van de zijde van de ambtman van Grave en het Land van
Cuijk, jonkheer Ludolf van Steenhuijs, ontzet uit het schoutsambt dat hij sinds enige
tijd bel<leedde. Volgens de ambtman zou de schout zich aan het plegen van ambtsdelicten
hebben bezondigd. Behalve een honorabele betering van deze verdachtmaking eiste
Van Aken een profitabele betering, bestaande in een vergoeding van de schade die
voor hem uit het verlies van zijn ambt was voortgevloeid en nog zou voortvloeien.
Deze  schade  werd  door hem begroot  op een bedrag  van 500 guldens.   Dit  was  naar
zijn zeggen tevens het bedrag waarvoor hij de belediging die hem was toegevoegd
niet had willen ondergaan. Nu er van deze zaak geen vonnis in het sententieregister
is ingeschreven, is het niet bekend of de Raad de beterings- annex schadevergoedingsac-
tie van de gewezen schout toelaatbaar achtte. Nog een tweede beledigingsproces uit
het midden van de zeventiende eeuw, waarvan de afloop evenmin vasstaat, dient hier
te worden vermeld. In deze procedure spraken twee inwoners van Grave, Gerrit
Berentsen en Ansem Sijmonssen, elkaar over en weer aan met een actie uit injurie. 175

Beide partijen vorderden onder meer dat de ander zou worden veroordeeld tot een
financiele amende waarvan 66nderde deel ten goede zou komen aan de eiser zalf,
66nderde deel aan de heer van Grave en 66nderde deel aan de armen van die stad.
In deze amende kan men, behalve een verplichte donatie aan de armenkas, tevens
een publieke geldboete voor de heer en een private geldboete voor de gelaedeerde
onderscheiden. 176

Bovenstaande zaken zijn echter uitzonderingsgevallen binnen de Brabantse
procespraktijk. In de overige beledigingszaken die in de zeventiende en de achttiende
eeuw te 's-Gravenhage hebben gediend, werd de amende profitabele door de eiser
steeds gevorderd ten behoeve van een 'goed doel'. In de regel was dit het armenfonds
van de stad of het dorp waar de belediging was voorgevallen. Voorts kon - in enkele
zeventiende-eeuwse processen was dit het geval - de kerk van de desbetreffende plaats
of een lokaal  wees- of verpleeghuis als begunstigde zijn aangewezen. 177 De eiser

172  RANB, RvB, inv.nr. 788,doss.nr. 3676: advertissement van rechten voorA.E. Jacotten J.L. Wintgens,
art. 895.

173 Zie hoofdstuk II paragraaf 5.1.
174 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1128.
175 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 438.
176 De heer van Grave werd wei vaker bedacht als een beledigde inwoner van deze stad de bestemming

van de door hem verlangde profijtelijke amende vaststelde. Zo diende het geldbedng dat Elias Vostermans
in 1644 vorderde, eveneens voortdnderde deel aande heerte wor(lenuitgekeerd. Verderzou 66nderde
deel tengoede komen aande stad en 66nderdeaan de kerk ende armen van Grave: RANB, RvB, inv.nr.
788, doss.nr. 861.

177 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 420,861,1334 en 1894 (kerk), 1078 en 2324 (weeshuis), inv.nr.
1054, declaratoir van de Raad inzake een vonnis van 13 juli 1671 ('zinnelooshuis', kerk).
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kon de bestemming van het gevorderde geldbedrag evenwel ook pas na afloop van
het rechtsgeding vaststellen. Dit blijkt uit de zaak van De Frenautegen Van Aefferden,
waarin eerstgenoemde een profijtelijke betering van 2000 zilveren dukatons eiste,
om door hem naar goeddunken ad pios usus uit te keren.178 Eenzelfde bestemming
verbond Anthonie Vermeulen  aan de amende profitabele  die  hij  in  1703 van Pieter
van Schagen vorderde. Van Schagen had zijn slachtoffer in een uitspanning te Bergen
op Zoom uitgemaakt voor 'hondsvot',  had hem tegen de grond geworpen,  bij  zijn

nek gegrepen en over de vloer gesleurd. Behalve een honorabele betering van deze
vernederingeneiste Vermeulen een profitabelebetering ten bedrage van 1500 guldens,
' te   distribueren   na sijn believen en[de] goedtvinden'. 179 Adriaen Jan Joosten   uit

Udenhout ten slotte, van wie zijn dorpsgenote Petertje Maertensdochter beweerde

dat hij de vader van haar kind was, vorderde in 1672 als profitabele betering van deze
aantijging een bedrag van 1100 guldens, waarvan er 1000 aan hem dienden te worden
uitgekeerd  'omme te emploijeren naer zijn beliefte'. De overige 100 guldens waren
bestemd voor de armen van Udenhout. 180

Uit het gegeven dat de beledigde partij, een enkel uitzonderingsgeval daargelaten,
zelf geen aanspraak op de amende profitabele deed gelden, kan men afleiden dat deze
amende geen schadevergoeding maar een geldboete behelsde. Door het slachtoffer
werd de profijtelijke component van zijn eis soms ook als 'boete' of 'poena'
aangeduid. 181   In de procespraktijk van Brabant vindt  men dan ook een bevestiging

van hetgeen in hoofdstuk II in algemene zin is opgemerkt, namelijk dat de actio
iniurianim, in haar gedaante van vordering tot profitabele betering, haar poenale karakter
bleef behouden. Wel had dit karakter de invloed van een veranderde rechtsdogmatiek
ondergaan, in die zin dat de geldboete waartoe de actie aanleiding gaf niet langer ten
deel mocht vallen aan het slachtoffer dat zich van deze actie bediende. Deze laatste
moest voortaan genoegen nemen met een vergoeding van zijn schade. Deze

schadevergoeding nu bestond, zoals Hugo de Groot het zo duidelijk heeft uitgedrukt,
in de honorabele betering die van de dader kon worden verlangd. 182

Zoals uit de vermelde voorbeelden moge blijken, liepen de geldboeten die door
de eiser werden gevorderd in hoogte nogal uiteen. Bij beledigingsprocessen uit de
zeventiende  eeuw  heb ik bedragen oplopend  tot 1100 guldens aangetroffen'83,   met

als uitschieter de 2000 guldens waartoe drossaard Hugo de Groot Govert van Alphen
wilde laten veroordelen wegens diens ernstige 'violeringe van de justitie' te Bergen
op Zoom:84 In achttiende-eeuwse processen werd een aantal malen de som van
2000 zilveren dukatons genoemd als het bedrag waarvoor de eiser de belediging niet

178 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619. Zie ook paragraaf 3.5.2.
179 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2931.
1% RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr, 1956.
18! RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854,1334,2080.
182 De Groot, Inleidinge, III,35.2. Voor alle details zij verwezen naarhoofdstuk II paragrafen 5.1 en 5.2.
183 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 217 (30 guldens), 854 (100 guldens), 1218 (300 guldens), 1334

(600 guldens), 1369 (400 guldens), 1672 (100 guldens), 1891 (100 guldens), 1956, (1100 guldens),
2080 (1000 guldens), 2188 (600 guldens), 2464 (300 guldens), 2734 (600 guldens).

184 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2606. Zie paragraaf 2.1.
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wilde ondergaan.185 Voorts werden er amendes gevorderd die - omgerekend in Carolus
guldens - varieerden  van  500 tot bijna 3000 guldens.186 De omstandigheid dat  de

schending van de eer of goede naam intussen op een zeker minimum werd geschat,
kan intussen doen vermoeden dat de rechter de gedaagde ook tot een hoger amende
dan de gevorderde kon veroordelen.   In Edn geval werd hierop ook gezinspeeld  door
de gelaedeerde. Deze gelaedeerde, Johan den Doren uit Oudenbosch, stelde in 1758
voor de Raad van Brabant een actie uit injurie in tegen de vij f leden van de kerkeraad
van zijn woonplaats. Als profitabele betering van de beledigingen die deze raden hem
in een rekest aan de Raad van State hadden toegevoegd, vorderde hij een som van
100 gouden dukaten per persoon, 'ofte soo veel meer of min, als bij desen Rade sal
worden geoordeelt te behoren'.187   In de rechtsgeleerde commentaren werd echter

geleerd, dat de verlangde profitabele genoegdoening door de rechter naar believen
kon worden gematigd, maar niet verhoogd. In het onderhavige geval werd door de
Raad niet van deze regel afgeweken en werd de amende uiteindelijk vastgesteld op
twee zilveren dukatons per persoon. 188   Deze  zaak is overigens ook daarom  het
vermelden waard, omdat er 86n actie uit injurie werd ingesteld tegen vij f injurianten,
die elk voor een evenredig deel werden aangesproken tot financiele betering van hetgeen
hun gezamenlijke optreden had teweeggebracht. Daarnaast moest het vijftal het
geschrevene herroepen, spijt betuigen, vergiffenis vragen etcetera om de schade aan
de eer en goede naam van de geinjurieerde honorabel te beteren.

3.3  Verweermiddelen  van  de  belediger
Nadat de gelaedeerde een actie uit injurie had ingesteld ter zake van de belediging

die hem op een bepaalde tijd en plaats was aangedaan, kon de laedens op diverse wijzen
trachten te voorkomen dat hij tot een honorabele en profitabele amende werd
veroordeeld.  In de eerste plaats kon hij  in zijn conclusie van antwoord exceptief verweer
voeren, dat wil zeggen de vordering van de eiser op formele gronden aanvechten.
Ging de rechter aan de aangevoerde exceptien voorbij,  dan kon de gedaagde zich ten
principale verweren en met name trachten aannemelijk te maken dat het hem op het
bewuste moment aan animus iniuriandi had ontbroken. Zoals bij de besproken
voorbeelden van beledigingszaken reeds is gebleken, kon de gedaagde ook een geheel
andere weg inslaan en de eiser bij zijn conclusie van antwoord een 'declaratoir' of
'presentatie' doen toekomen. In dit declaratoir verklaarde hij in de regel dat hij niet
had bedoeld het slachtoffer te beledigen, terwijl hij tevens de eer en goede naam van
dit slachtoffer bevestigde. Bij acceptatie door de wederpartij bepaalde de rechter in
zijn uitspraak dat de gedaagde met deze verklaring mocht volstaan. Het onderhavige
rechtsmiddel vertoondedaarmeeenerzijdskaraktertrekken vaneen verweer, anderzijds
van een vrijwillige honorabele betering en een voorstel tot schikking. Men kan het

185 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3619, 3716, 3786.
186  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 2931 (1500 guldens), 3067 (200 dukatons), 3133 (200 dukatons).

3278 (1000 patakons), 3642 (500 gouden dukaten), 3651 (100 goudendukaten), 3703 (1000 guldens).
187 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3642.
188 RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 7029. Voor het matigen door de rechter van het als profitabele

betering gevorderde geldbedrag, zie paragraaf 3.5.2.
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evenwel niet als een verweermiddel in de strikte zin van het woord aanmerken,
aangezien de gedaagde de tegen hem ingestelde eis niet aanvocht, maar hieraan juist
voor een deel tegemoet kwam. Bovendien kon - zoals nog zal blijken - in een declaratoir
het aanvoeren van disculperende omstandigheden geheel ontbreken, terwijl de
gelaedeerde ook geen honorabele betering werd geboden. In een dergelijk geval kan
men de verklaring van de gedaagde nog het best omschrijven als een voorstel tot
schikking 'om redenen van procestechnische aard'.

Wat betreft het exceptief verweer kan worden opgemerkt, dat in geen der zaken
die in eerste aanleg voor de Raad zijn gekomen, de bevoegdheid van het college om
zich over het geschil uit te spreken, is betwist. Hetzelfde kan worden vastgesteld voor
de gevallen waarin de Raad werd verzocht om een zaak te evoceren of om omisso
medio van een appel- of reformatiezaak kennis te nemen. Voor lagere rechtbanken
werd slechts een enkele keer een exceptie opgeworpen, met name als de gedaagde
van  mening   was   dat de vordering   van de eiser een andere rechter competeerde. 189

Met deze opmerkingen wil ik voor het exceptief verweer volstaan. In het vervolg van
deze paragraaf zullen allereerst voorbeelden worden gegeven van principaal verweer
dat door de in rechte betrokken belediger is gevoerd (3.3.1). Vervolgens zal aandacht
worden besteed aan het declaratoir dat in veel beledigingszaken een zo belangrijke
rol heeft gespeeld (3.3.2).

3.3.1  Voorbeelden  van  principaal  verweer
Nu de mondelingeen schriftelijke beledigingen waarvoordedaderzich in rechte moest
verantwoorden, voor een belangrijk decl in betichtingen en verdachtmakingen aan
het adres van het slachtoffer bestonden, vormde de exceptio veritatis de spil waar
menige procedure om draaide. In een dergelijk geval volstond de gedaagde veelal
met het aanvoeren van feiten waaruit mocht blijken dat zijn woorden op waarheid
berustten. De eiser trachtte dan op zijn beurt het tegendeel aannemelijk te maken.
Aan het in de rechtstheorie gehuldigde beginsel, dat de waarheid van een bewering
de schrijver of spreker slechts disculpeerde als deze met zijn optreden het algemeen
belang beoogde te dienen, werd niet steeds evenveel aandacht besteed. Dit laatste kan
worden geillustreerd aan de hand van de zaak tegen de schipper Dirk Willem Angsten
uit Hoeven, die in 1656 in hoger beroep voor de Raad van Brabant kwam.'90 Angsten,
die beweerde dat de regenten van zijn woonplaats hem ten onrechte bepaalde rekeningen
nietbetaalden, maakte de vermeende schuldenaren tegenover wie het maar wilde horen
uit voor schelmen, fielten, dieven, bloedzuigers en menseneters. Ten overstaan van
de Raad beriep hij zich op de waarheid van zijn uitlatingen, waarop zijn wederpartij,

189  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 87, 714 en 1122. In de eerste twee zaken werd de bevoegdheid
van de rechter betwist, door het opwerpen van een exceptie van renvooi respectievelijk een exceptie
declinatoir. In het derde geval - een civiele strafzaak - zou de actie door een onbevoegd persoon zijn
ingesteld.

190  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss. 1122. In eerste instantiediende de zaak voorde hoofdbank van Bergen
op  Zoom.  Voor meer bijzonderheden zij verwezen naar paragraaf 3.4.
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de  (erfgenamen  van de) drossaard  van het oostkwartier van Bergen op Zoom'91,
alle moeite deed de rechtbank ervan te overtuigen dat de Hoefse bestuurders de schipper

geen penning schuldig waren. Angsten had zijn woorden dan ook uit 'passie ofte
grammoedicheijt' en met een 'wil ende fin omme te injurieeren', en zeker niet 'amore
et gratia Republicae' gesproken.'m   Door  de  eiser  werd  dus  eerst   nadat  hij   de
onwaarheid van de gewraakte beweringen afdoende had aangetoond, stilgestaan bij
de vraag, met welke motieven de ander deze beweringen had gedaan. Een ander
verweermiddel dat Angsten in de strijd wierp, was het beroep op 'ontoerekeningsvatbaar-
heid'.  Toen  men  hem had geweigerd zijn rekeningen te betalen,  had  hij  'als  een
uuijtsinnich ende oproerich mensch saecken aengestelt die hem niet en betaemde'.193
Door de eiser werd hiertegen ingebracht, dat de schipper iemand was die gewoon
was injurieuze taal te bezigen en dat de beledigingen in kwestie dus niet uit een
plotselinge aanval van drift waren voortgekomen. Bovendien hadden de regeerders
van Hoeven Angsten diverse malen gewaarschuwd zijn krenkende uitlatingen aan hun
adres na te laten.194 Een uitspraak van de Raad in deze zaak is mij niet bekend.

Werd in bovenstaande zaak door de wederpartij van de belediger aangevoerd dat
laatstgenoemde er de gewoonte op nahield om anderen te kwetsen, in het nu volgende
voorbeeld waren het juist twee injurianten die een beroep op een dergelijke slechte

gewoonte deden om aan een veroordeling wegens belediging te ontkomen. Het betreft
de zaak van Anthonie Segers tegen Stijntje en Catharina Janssen die in 1678 in hoger
beroep bij de Staatse Raad aanhangig zou worden gemaakt.195 Segers en zijn vrouw
Suzanna Merler waren, evenals Stijntje Janssen en haar dochter Catharina, visverkopers
te Breda. Laatstgenoemden nu hadden Merler op de vismarkt, ten aanhore van een

groot aantal omstanders, verweten dat zij  met de gewichten knoeide en zij hadden
haar bovendien uitgescholden voor 'dikke hoer'. Uit naam van zijn vrouw had Segers
daarop moeder en dochter Janssen voor de Bredase schepenbank gedaagd en
aangesproken tot honorabele en profitabele betering van deze 'enorme lasterlijke en
calumnieuse woorden'. Ten processe betoogde de advocaat van de gedaagden evenwel
dat voor twist- en scheldwoorden gevallen op een visafslag, visverkopers elkaar niet
behoorden aan te spreken. Het was immers een normaal verschijnsel dat mensen die
in dit beroep werkzaam waren zich van injurieuze taal bedienden, merkte hij op,  'want
viswijven ende diergelijcke persoonen  sijn...  van het geringhste slach  van  het
volck'. Waren de woorden van de raadsman weinig vleiend voor zijn clienten,196

zij sorteerden wel het gewenste effect: op 8 oktober 1678 wees de schepenbank de

191 De actie uit injurie was in eerste aanleg nomine ollicii ingesteld door drossaard Arnout van Steenbor.
Nadat deze was komen te overlijden, werd het proces voortgezet door Johan Filips van Steenbor, als
voogd van de kinderen van zijn broer, en door de nieuwe drossaard Godschalk van Wijngaerden. De
regenten van Hoeven waren gevoegde partij.

192 Advertissement van rechten voor J.F. van Steenbor c.s., artt. 520-522.
193  Advertissement van rechten  voor J.F. van Steenbor c.s.,  art. 201. Zoals is opgemerkt in paragraaf

4.3 van hoofdstuk II, werd woede wel als een vorm van ontoerekeningsvatbaarheid beschouwd. Vgl.
Voet, Commentarius  ad  Pandectas,  ad  D. 41. 10§1.

194 Advertissement van rechten voor J.F. van Steenbor c.s., artt. 208 en 212.
195 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2188.
196 Deductie voor Catharina Janssen, artt. 109, 111.
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vordering van Segers af. Deze liet het er echter niet bij zitten en ging in beroep bij
de Raad van Brabant. In paragraaf 3.4 zal worden bezien, hoe het partijen te 's-
Gravenhage verging.

Een proces waarin de toelaatbaarheid van de exceptio veritatis uitgebreid ter tafel
kwam, was dat van Simon van Hennevelt tegen Nicolaas van Cuijlenborch, drossaard
van het zuid- en westkwartier van het markiezaat.197 Zoals in het voorgaande reeds
is beschreven, waren van de hand van Van Cuijlenborch twee brieven verschenen
waarin Van Hennevelt, die als Raad en Rekenmeester van het Huis van Bergen op
Zoom zou worden beedigd, werd verweten zich aan diefstal te hebben schuldig gemaakt.
Door middel van deze brieven, waarvan er Mn aan de beweerde dief zelf was gericht
en Wn aan het college van Raden en Rekenmeesters, wilde de schrijver beletten dat
Van Hennevelts benoeming doorgang zou vinden. Nadat Van Hennevelt voor de Staatse
Raad een actie uit injurie tegen Van Cuijlenborch had ingesteld, deed laatstgenoemde
een beroep op de exceptio verimtis en verwees daarbij naar de letterlijke tekst van
D. 47.10.18 pr.  en naar de daarop afgestemde leer van Antonius Matthaeus.198 Zelfs
als hij de wederpartij 'animo et intentione injuriandi' in zijn eer en goede naam zou
hebben gekrenkt, zo betoogde hij, dan nog zou hem niets kunnen worden verweten,
aangezien hij datgene aan het daglicht had gebracht wat bekend behoorde te zijn. 199

Aan zijn optreden had evenwel niet een dergelijke animus ten grondslag geschreven,
nu hij de brieven enkel ter defensie van de markies van Bergen op Zoom, diens Raden
en Rekenmeesters en verdere betrokkenen had geschreven. Hij had dan ook geen
'malitieuse intentie en begeerte' om Van Hennevelt opzettelijk en zonder noodzaak
tebeledigen.200 VanHenneveltechterbestreedde interpretatievande erceptio verimtis
door Van Cuijlenborch en stelde dat de waarheid van het geschrevene de schrijver
slechts dan van aansprakelijkheid vrijwaarde, als deze de overheid van een misdaad
op de hoogte wilde brengen.20'Van Cuijlenborch was het daarentegen te doen geweest
om hem publiekelijk te diffameren. Zowel de inhoud van de brieven als de stij 1 waarin
zij waren geschreven, maar bovenal het but of oogmerk waarmee de schrijver ze had
verzonden, lieten in dezen geen enkele twijfel.202 De Raad wees Van Hennevelt
zijn vordering tot honorabele en profitabele betering toe. 203

Men zou verwachten dat ook Diederik Salm, de eigenaar van het verdwenen
testament, een beroep op de waarheidsexceptie deed toen hij door Willem Mijsberg
voor de schepenbank van Willemstad werd gedagvaard.204 Salm gooide het echter

197 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786.
198  Advertissement van rechten voor Nicolaas van Cuijlenborch, arn. 992-994 resp. art. 1004: Antonius

Matthaeus, De criminibus, 47.4.1.8. Voor Matthaeus'  leer van de exceptio veritatis zie hoofdstuk II
paragraaf 4.5.1.

199  Advertissement van rechten voor Nicolaas van Cuijlenborch, artt. 995-1003.
200 Advertissement van rechten voor Nicolaas van Cuijlenborch, artt. 707-708,734, 865-869.
201  Advertissement van rechten voor Simon van Hennevelt, artt. 1055-1056, onder verwijzing naar Hugo

de Groot, Inleidinge, III.36.1 e.v., en Simon van Groenewegen, Tractatus  de  legibus  abrogatis,  ad
D. 47.10.18.

202 Advertissement van rechten voor Simon van Hennevelt, artt. 279-281, 287, 290, 311.
203 RANB, RvB, inv.nr. 828, vonn.nr. 7214.
204 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3067.
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over een andere boeg en stelde in zijn conclusie van antwoord dat het niet hij was
die Mijsberg had beledigd, maar Mijsberg die - gezien zijn 'onordentelijke conduites'
ten stadhuize - hem had beledigd. In reconventie vorderde hij vervolgens teruggave
van het testament dat met dit onzorgvuldige optreden aan hem was onttrokken. 205

Mijsberg wist evenwel aannemelijk te maken dat, waar Salms testament sindsdien
ook was gebleven, hij het in elk geval aan hem had teruggegeven, waarna de uitspraak
in conventie en reconventie in zijn voordeel uitviel.

In het proces tussen Jacob van Campen en Dingeman Houtepen beriep laatstgenoemde
zich allereerst op 'tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid'. De verbale en reele injurien
die hij zijn slachtoffer had toegevoegd, waren namelijk voortgekomen uit een aanval

van woede, zo betoogde hij. Een dergelijke 'gramschap' was weliswaar een slecht

iets, maar men moest beseffen dat iemand soms zijn gevoelens niet meester was. In
de tweede plaats bediende hij zich, zoals voornoemde Diederik Salm, van het
verweermiddel van de 'retorsie'. Met diens roekeloze rijgedrag, waarvan Houtepens
echtgenote bijna het slachtoffer was geworden, zou Van Campen juist hem hebben
beledigd. Hij stelde daarom in reconventie  op zijn beurt een actie uit injurie tegen

de wegpiraat in. Subsidiair vorderde hij, mocht worden aangenomen dat hij zijn
wederpartij had beledigd, dat de wederzijdse beledigingen zouden worden gecompen-
seerd.206 Dat de Houtepens visie op het gebeurde niet werd gedeeld door de schepenen
van Wouw die zich over de zaak moesten uitspreken, heeft men kunnen lezen in

paragraaf 2.1.
In de zaak van hoogschout Ghijsen tegen de Gulpense herbergier Slijpen, die de

executie van een vonnis van het hoofdgerecht van 's-Hertogenrade had trachten te
verhinderen, vindt men een voorbeeld van een beroep door een particulier op een
hem toekomende bevoegdheid.207 Tegen de civiele aanspraak van de hoogschout
voerde de herbergier aan, dat het geenszins zijn bedoeling was geweest de jurisdictie
van de rechtbank te schenden. Toen hij weigerde de paarden waarvan de afgifte was
bevolen,  aan de gerechtsbode af te staan, deed hij slechts datgene wat hij uit hoofde
van zijn retentierecht mocht doen. De tegen hem ingestelde actie uit injurie ontbeerde

dan ook een deugdelijke rechtsgrond: 'qui enim utitur jure suo, nemini facit
injuriam' 308 Deze gedachtengang kon echter geen genade vinden in de ogen van
de beledigde rechters.

In het proces ten slotte dat de kinderen van Laurens van Turnhout aanvingen tegen
Jenneke Jansz, die de goede naam van hun overleden vader had aangetast, verweerde

de  gedaagde zich met een beroep op 'zelfverdediging'.  Zij had, zoals zij stelde in
haar conclusie van antwoord, haar uitlatingen slechts gedaan 'omme zig te defendeeren'
en om te bewerken dat de obligatie, waarover zij onenigheid met Van Turnhout had
gekregen, aan haar werd teruggegeven. 209

205  Met dezeeisin reconventie gaf Salm impliciet te kennen dat het verwijtdat hij zijn wederpartij maakte,
namelijk dat deze het testament had gestolen, op waarheid berustte.

206 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3716.
207 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676.
208 Voor dit adagium zie nader hoofdstuk II paragraaf 4.4.4.
209 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3659.

175



Naar aanleiding van bovenstaande voorbeelden kan worden opgemerkt, dat onder animus
iniuriandi, het subjectieve vereiste om de belediger voor zijn optreden aansprakelijk
te kunnen stellen, 'oogmerk om te beledigen' moet worden verstaan. De dader moest,
zoals reeds is vastgesteld in paragraaf 4.1 van hoofdstuk II, met zijn optreden hebben
bedoeld het slachtoffer in zijn eer of goede naam te krenken. Het verweer dat de
gedaagde telkenmale voerde, was er op gericht de afwezigheid van een dergelijke
bedoeling aannemelijk te maken. De procedure tegen Dirk Angsten en die tegen Nicolaas

van Cuijlenborch laten zien, dat de eiser op zijn beurt de kwaadwillendheid van zijn
wederpartij benadrukte. Angsten werd namelijkeen 'wil ende fin omme te injurieeren'
verweten, terwijl Van Cuijlenborch een zodanig but of 'oogmerk' aan zijn handelen
ten grondslag zou hebben gelegd.

3.3.2  Het  declaratoir
In plaats van zich ten principale tegen de vordering van de eiser te verdedigen, kon
de gedaagde ook een 'declaratoir' naar zijn wederpartij laten uitgaan, waarin hij een
zekere 'presentatie' deed. Bij dezepresentatie werd enerzijds verklaarddat de belediger
bij zijn optreden geen animus iniuriandi had en anderzijds dat de beledigde een persoon
van eer en goede naam was. Het declaratoir waarin deze tweeledige verklaring was
vervat, diendebij deconclusie vanantwoord te wordengeproduceerd. Overeenkomstig
hetgeen de juridische commentaren leerden, moest de belediger die op zijn woorden
wilde terugkomen, dit namelijk v66r het moment van litis contestatio doen.210 Het
declaratoir dat Johan van Aefferden eerst na het voldingen der zaak aan Johan de Frenau
deed toekomen, oordeelde de Raad dan ook te laat te zijn gedaan: 'zonder reguard
te neemen op het declaratoir en presentatie ter rolle van deezen Raade den 21 Januarij
1755 na het voldingen deezer zake gedaan' besliste het college dat de gedaagde zijn
uitlatingen honorabel en profitabel moest beteren. 211

Deed de belediger tijdig een declaratoir uitgaan, dan was het aan de beledigde om
de gepresenteerde verklaring te accepteren of niet. In dit verband kan allereerst het
proces van Johan den Doren tegen de predikant en de overige leden van de kerkeraad
van Oudenbosch worden genoemd.212 De kerkeraad had op 17 december 1757 aan
de schepenen van Oudenbosch een nominatie van twee personen overgelegd, nadat
er in deze raad een plaats vacant was geworden. De schepenen waren echter van mening
dat 66n van de genomineerden op grond van zijn jeugdige leeftijd niet mocht worden
voorgedragen en zij benoemden, in afwachting van een nieuwe voordracht, Johan
den Doren tot provisioneel kerkeraad. Op Nieuwjaarsdag 1758 kwam het tot een
confrontatie tussen Den Doren en de andere leden van de raad, die zijn aanstelling
niet wensten te erkennen en hem tot twee maal toe de toegang tot een vergadering
ontzegden. Vervolgens richtten zij een rekest aan de Raad van State waarin zij klaagden
over de benoeming en het optreden van het provisionele raadslid. Den Doren werd
verweten dat hij zich 'vrij onbeschaamt en zeer oneerbiedig' tegenover de kerkeraden

210 Zie hoofdstuk II paragraaf 5.3.1.
211 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619; inv.nr. 826, vonn.nr. 6991.
212 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3642.
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had gedragen toen hij zich 'met genoegzaam gewelt' toegang tot hun bijeenkomsten
had trachten te verschaffen. De betrokkene nam aanstoot aan deze opmerkingen en
stelde deswege een actie uit injurie in voor de Raad van Brabant.213 De gedaagden
deden daarop bij hun conclusie van antwoord een declaratoir uitgaan waarin zij
verklaarden dat zij niet de minste opzet of intentie hadden gehad de eiser in zijn persoon
en karakter te injurieren of in zijn eer en reputatie te laederen. Zij hadden slechts
in het belang van de kerkeraad gehandeld en stelden dat, als de wederpartij van mening
was dat dit niet zo was, hij maar moest bewijzen dat er een animus iniuriandi aan
hun optreden ten grondslag had gelegen. Voor het geval de eiser dit - naar zij
beweerden  - in wezenoverbodige declaratoirniet zou accepteren, concludeerden zijtot
ontzegging van diens eis. Den Doren accepteerde de presentatie van de gedaagden
inderdaad niet, waarna de Raad op 28 november 1758, zonder acht te slaan op deze
presentatie, de kerkeraden veroordeelde hun uitlatingen honorabel en profitabel te
beteren.214 In de procedure die de Raden en Rekenmeesters van het Huis van Bergen
op Zoom tegen drossaard Banier hadden aangespannen, werd het declaratoir dat
laatstgenoemde deed uitgaan door zijn wederpartij wel geaccepteerd. De Raad van
Brabant oordeelde vervolgens dat Banier met dit declaratoir, waarin hij verklaarde
ratione €Sicii en zeker niet animo iniuriandi te hebben gehandeld, mocht volstaan. 215

De eiser kon de presentatie van de gedaagde ook 'onder voorbehoud' accepteren,
zoals blijkt uit het proces van Alsche tegen Van Donk inzake de beledigende inhoud
van de conclusie van revocatie die laatstgenoemde ter rolle van de Staatse Raad had
geproduceerd.216 Toen Alsche tot honorabele en profitabele betering van de grievende
woorden concludeerde, legde Van Donk hem een 'concept conclusie of verbaal' voor,
waarin hij verklaarde dat hij niet het minste voornemen had om zijn wederpartij te
krenken toen hij het bewuste stuk deed uitgaan. Hij hield Alsche voor een man van
eer en reputatie, die de grenzen van de hem als procureur verleende volmacht niet
had overschredenen die zich voorhet overigeook nooit aanonbehoorlijke handelingen
had schuldig gemaakt. In dit concept-declaratoir werden door de eiser enkele kleine
redactionele wijzigingenaangebracht, waarnahetaan degedaagde werdgeretourneerd.
Deze ging evenwel goeddeels aan de voorgestelde veranderingen voorbij toen hij bij
zijn conclusie van antwoord zijn verklaringen presenteerde. Op 17 maart 1763 besliste
de Raad, 'zonder eenige reguard te neemen op de mits, waaraan des impetrants
acceptatie van de voorsz. bij conclusie van antwoord gedane presentatie is geaccor-

217deerd',  dat  Van  Donk  met deze presentatie mocht volstaan.

213 Het mandement 'in cas van injurie' werd verleend nadat een door de Raad bevolen comparitie van
partijen voor commissarissen 'ter fine van accoord' vruchteloos was gebleken: RANB, RvB, inv.nr.
100, fol. 25 (6 april) en 41 (11 mei 1758).

214  RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 7029. Indien heteen procedure vooreen subalterne rechter betrof,
kon de gedaagde, als de eiser het gepresenteerde niet accepteerde en de rechter de vordering toewees,
in hoger beroep vorderen dat hij alsnog met de in eerdere instantie gedane presentatie zou mogen volstaan:
RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3659.

215 RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6901. Zie paragraaf 2.2.
216 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3651. Van een acceptatie *onder voorbehoud' is ook sprake in

doss.nrs. 2464 en 3745.
217 RANB, RvB, inv.nr. 827, vonn.nr. 7048.
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In plaats van een 'mits' te verbinden aan zijn acceptatie van de presentatie van de
gedaagde, kon de eiser deze laatste ook een 'contra-presentatie' voorleggen. Van een
dergelijk initiatief was sprake in de zaak van Guillaume heer van Olne tegen Jean
Wilkin en Servaas Arnotte.218 Zoals in paragraaf 3.2.1 is beschreven, achtte de eiser
zich ten zeerste gegriefd door een bepaalde passage in een verzoekschrift dat de
gedaagden bij de Raad van Brabant hadden ingediend en wenste hij hen deze belediging
honorabel en profitabel te laten beteren. Nog v66r Wilkin en Arnotte hun conclusie
van antwoord konden produceren, kwam D'Olne evenwel te overlijden, waarna diens
gezamenlijke erfgenamen het proces vrijwillig overnamen.219 De gedaagden deden
deze erfgenamen vervolgens een 'declaratoir en antwoord met presentatie' toekomen,
waarin zij stelden dat het nooit hun bedoeling was geweest de heer van Olne, noch
iemand van de zijnen, te beledigen. De aanstootgevende woorden waren namelijk
zonder hun toestemming en buiten hun medeweten - aangezien zij de 'Nederduitsche
taal' niet machtig waren - in het rekest terecht gekomen. Nu zij D'Olne niet anders
dan als een man van eer hadden gekend, wilden zij deze woorden zeker niet staande
houden, maar waren zij gaarne bereid ervoor te zorgen dat ze uit het rekest en uit
het daarop verleende mandement van appel werden geroyeerd. De eisers, 'afslaende
de blauwe en frivole excusen' van de wederpartij, dienden echter een 'conclusie van
repliek met contrapresentatie' in: Wilkin en Arnotte moesten in actis verklaren dat
zij de heer van Olne altijd als een man van eer hadden gekend en dat zij de krenkende
opmerkingen niet wilden staande houden maar deze uit de desbetreffende stukken zouden
laten schrappen. Bovendien verlangdenzij eengecorrigeerde copie van het mandement
van appel waarbij hun erflater was gedagvaard. Bij hun conclusie van dupliek ontkenden

de gedaagden de 'pretense blauwigheijt en frivoliteijt van de excuse' en weigerden
aan de opgestelde contra-presentatie te voldoen. Op dit laatste zijn zij echter
teruggekomen, zo blijkt uit het vonnis dat de Raad van Brabant op 28 september 1717
in deze zaak wees. De Raad bepaalde namelijk dat de gedaagden mochten volstaan
met  de  'ampliatie  van  presentatie...  ter rolle in actis gedaen',  te  weten dat  zij  de
gewraakte passage uit rekest en mandement zouden laten royeren, dat zij hiervan een
aantekening op het rekest zouden laten maken en zij hun wederpartij een akte informa
zouden doen toekomen. 220

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het declaratoir van de gedaagde dikwijls
een element bevatte dat ook in de eis tot honorabele betering kon zijn opgenomen,
namelijk de declaratio  honoris, de bevestiging van de eer en deugd van de eiser. In
het vorige hoofdstuk  is in paragraaf 5.2  er op gewezen,  dat de oorspong  van deze
declaratio wel in de Germaanse volksrechten wordt gezocht.   Met  name de Duitse
rechtshistoricus Wallenrodt is van mening dat de 'verklaring van eer' aanvankelijk
een processuele eed was, waarbij de gedaagde zwoer dat hij de eiser niet had willen

218 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3278.
219 Zie paragraaf 3.4.
220 RANB, RvB, inv.nr. 823, vonn.nr. 5998.
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beledigen en dat hij deze voor een man van eer hield. Uit dit verweermiddel van de

belediger zou later voor de beledigde de actio ad declarationem honoris zijn
voortgekomen.221 De gegeven voorbeelden laten evenwel zien dat de Germaansrechte-

lijke declaratio ook een rechtstreekse opvolger had in de 'conclusie van antwoord
met presentatie'. Indeprocesstukken van de Raadtreft men intussen ook declaratoiren
van een andere signatuur aan. In de zaak van Van Hennevelt tegen Van Cuijlenborch
bijvoorbeeld, waarin eerstgenoemde zich van zowel een actie uit injurie als van een
verbodsactie bediende, deed zijn wederpartij een declaratoir uitgaan dat slechts het
'cas poenaal' betrof.222 In dit declaratoir verklaarde hij zich bereid om, zolang nog
niet rechtens was komen vast te staan dat Van Hennevelt zich inderdaad aan diefstal
had bezondigd, zich van verdere aantijgingen aan diens adres te onthouden. De eis
tot honorabele en profitabele betering van de reeds voorgevallen beledigingen

daarentegen vocht hij in een 'contrarie conclusie' aan. Het onderhavige declaratoir,
waarin noch disculperende omstandigheden werden aangevoerd noch de eer en goede
naam van het slachtoffer werden bevestigd, zou men als een voorstel tot schikking
'om redenen van procestechnische aard' kunnen aanmerken. De dader bood namelijk
slechts aan dat hij zijn tong - en zijn pen - in bedwang zou houden tot het moment

waarop zou blijken dat hij het gelijk aan zijn zijde had. Beziet men deze presentatie
in samenhang met het verweer dat Van Cuijlenborch 'in cas van injurie' voerde, dan
kan men diens standpunt ten processe als volgt verwoorden: reeds gedane uitlatingen
konden hem niet worden toegerekend aangezien zij op waarheid berustten, maar van
verdere uitlatingen wilde hij zich onthouden zolang deze waarheid nog niet door de
rechter was bevestigd. Zoals reeds eerder is vastgesteld, werd deze gedeeltelijke
tegemoetkoming aan zijn eisen door Van Hennevelt niet geaccepteerd, waarnade Raad
hem zowel de vordering 'in cas poenaal' als die 'in cas van injurie' toewees.223 Aan

een ander declaratoir van procestechnische aard zal aandacht worden besteed in de

volgende paragraaf, waar de afloop van de civiele strafzaak tegen herbergier Willem
Slijpen zal worden besproken.

Aan het einde van deze paragraaf wil ik nog een aantal kanttekeningen maken bij
de redactie van de hier behandelde declaratoiren. In de eerste plaats kan worden

vastgesteld, dat de in rechte gedaagde belediger in zijn declaratoir soms uitdrukkelijk
de hoop uitsprak dat hij met zijn presentatie mocht volstaan, met andere woorden
dat de eiser met deze presentatie genoegen zou nemen en de rechter dienovereenkomstig
uitspraak zou doen.224 De gedaagde kon echter ook benadrukken dat het door hem
gepresenteerde in wezen overbodig was, waarmee hij deed voorkomen dat hij met
deze presentatie de eiser slechts tegemoet wilde komen, aangezien hij ten overstaan
van de rechter gemakkelijk diens ongelijk kon bewijzen.225 Vooral in deze gevallen
bevatte het declaratoir vaak de conclusie die de gedaagde zou nemen indien de ander

221  Wallenrodt, 'Die Injurienklage', 246-247, 249, 254-255. Zie ook Zimmermann, Law of obligations,
1072.

222 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786. Zie ook paragraaf 3.2.
223 RANB, RvB, inv.nr. 828, vonn.nr. 7214.
224 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3278,3576.
225 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3642,3676.
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zijn presentatie niet zou accepteren. Zo concludeerde hij in geval van niet-acceptatie
tot sub- en obreptieve verkrijging van het mandement waarbij hij was gedagvaard,
tot niet-ontvankelijkheid van de eiser, of tot ontzegging van diens eis. 226 Een tweede
opmerking betreft de afwezigheid van animus iniuriandi waarop de gedaagde zich
beriep. Onder het aanvoeren van disculperende omstandigheden verklaarde de gedaagde
dat hij nimmer de 'intentie' of het 'voornemen' had gehad de eiser in zijn eer of goede
naam te beledigen.227 Bij zijn optreden was het hem - met andere woorden - niet
om het kwetsen  van de wederpartij  maar  om iets geheel anders  te doen geweest.
Opnieuw kan worden vastgesteld dat onder animus iniuriandi de bedoeling of het
oogmerk van de dader om het slachtoffer te injurieren werd verstaan. 228

3.4  Rechtsopvolging  ten processe
Van de procedures die nabestaanden voor de Raad aanspanden ter zake van
kwaadsprekerij over een overledene229, moeten die welke na overlijden van een
procespartij door diens erfgenamen werden voortgezet duidelijk worden onderscheiden.
In het eerste geval waren de betrokkenen immers zelf beledigde partij,  in het tweede
geval enkel de rechtsopvolgers van de beledigde of belediger. Onder de beledigingszaken
die in een civiele procedure voor de Raad hebben gediend, bevinden er zich zes waarin
erfgenamen een door hun erflater aangevangen beledigingsproces hebben vervolgd.230
Zoals bij de bespreking van het tenietgaan van de actio iniuriarum in paragraaf 5.3
van hoofdstuk II is gebleken, was een dergelijke rechtsopvolging slechts mogelijk
indien de eiser na het moment van litis contesmtio - dus nadat de verweerder ten
pricipale had geantwoord en het eigenlijke rechtsgeding een aanvang had genomen -
was overleden. Kwam de eiser reeds v66r dit tijdstip te overlijden, dan konden zijn
erfgenamen het geding evenwel avoueren,   dat wil zeggen vrijwillig op zich nemen.
Dit laatste blijkt uit de actie uit injurie die Guillaume d'Olne in 1716 instelde tegen
Jean Wilkin en Servaas Amotte.23' De heer van Olne concludeerde tot honorabele
en profitabele betering van de smadelijke woorden die Wilkin en Arnotte aan zijn
adres hadden geuit toen zij het Brabantse hof om een mandement van appel hadden
verzocht. Nog v66r de gedaagden hun conclusie van antwoord konden overleggen,
kwam D'Olne echter te overlijden, waarna zijn gezamenlijke erfgenamen het proces
vrijwillig overnamen. In het voorafgaande heeft men kunnen lezen dat Wilkin en Arnotte
deze erfgenamen een 'declaratoir en antwoord met presentatie' deden toekomen, waarin
zij stelden dat het hun aan animus iniuriandi had ontbroken en waarin zij zich bereid
verklaarden de aanstootgevende opmerkingen uit het rekest en het daarop verleende
mandement te laten royeren. Onder voorbijgaan aan de contraprestatie die vervolgens

226 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3642 (ontzegging van de eis), 3676 (niet-ontvankelijkheid van
de eiser), 3786 (sub- en obreptieve verkrijging van het mandement subsidiair niet-ontvankelijkheid
van de eiser).

227 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3278, 3642, 3651, 3859.
228 Zie ook reeds paragraaf 3.3.1.
229 Zie paragraaf 2.2.
230 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543,714,1122,2188,2821 en 3278.
231 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3278.
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door de wederpartij was geproduceerd, besliste de Raad dat de gedaagden met dit
declaratoir mochten volstaan. 232

Nog een tweede casus waarin de erfgenamen van een overleden eiser de door hem
begonnen procedure vervolgden, dient hier te worden vermeld. Het betreft de zaak
tegen de schipper Dirk Angsten uit Hoeven, waarover in paragraaf  3.3.1   is
gesproken.233 Omdat Angsten de regenten van zijn woonplaats had beledigd, werd

hij door de drossaard van het oostkwartier van het markiezaat, Arnout van Steenbor,
nomine omcu voor  de  hoofdbank  van  Bergen  op  Zoom gedaagd.  Toen  de  drossaard
na het moment van 'litis contestatie' kwam te overlijden, werd het proces voortgezet
door zijn opvolger Godschalk van Wijngaerden en door zijn broer Johan Filips van
Steenbor in diens hoedanigheid van voogd van de kinderen van de overledene. Het
waren ook deze personen die van het vonnis van het hoofdgerecht, waarbij de vordering
van de oorspronkelijke eiser werd afgewezen, in beroep gingen bij de Raad van Brabant.

Een uitspraak van de Raad is niet bekend, maar er kan worden vastgesteld dat er ook
in geval van een beledigingszaak die door een gerechtsofficier ambtshalve werd gevoerd
- een civiele strafzaak derhalve - sprake kon zijn van rechtsopvolging door de
erfgenamen van deze officier. Hierbij dient te worden bedacht dat ten tijde van het
Ancien Rdgime overheidsfunctionarissen in hun privd-vermogen aansprakelijk waren
voor datgene wat zij uit hoofde van hun functie ondernamen.234 Als erfgenamen
van de in eerste instantie in het ongelijk gestelde partij konden de kinderen Van Steenbor
dan ook worden aangesproken tot het voldoen van de proceskosten.

Ook van een andere civiele strafprocedure heeft de gerechtsofficier het einde niet

mogen meemaken. In deze procedure, de beroepszaak van de Gulpense herbergier
Willem Slijpen, was de officier evenwel geen eiser maar verweerder.235 In paragraaf
2.1   is  beschreven dat Slijpen wegens wederspannigheid  aan de bevelen  van  het
hooggerecht van 's-Hertogenrade, op 18 februari 1758 was veroordeeld tot het doen
van een 'behoorlijcke afbiddinge' van deze belediging en tot het alsnog voldoen aan
hetbevolene. Nadoorde Raad van Brabant inhogerberoep te zijn toegelaten, vorderde

Slijpen nietigverklaring dan wel correctie van dit vonnis, alsmede een verklaring dat
de aanklacht van zijn wederpartij, de hoogschout Laurens Ghijsen, ongegrond was.
Alvorens Ghijsen op deze eis kon antwoorden, overleed hij. Slijpen verzocht de Raad
daarop de erfgenamen van de gedaagde te bevelen 'de arrementen van den processe
aan te nemen en tot dien eijnde procureur acceptant te stellen', omdat hij anders niet
in staat zou zijn het voor hem noodzakelijke rechtsgeding te vervolgen. 236 De Raad
honoreerde dit verzoek en beval bij tussenvonnis van 10 februari 1765 dat Ghijsens

232 RANB, RvB, inv.nr. 823, vonn.nr. 5998.
233 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1122; GA Bergen op Zoom, Archief Leenhof, inv.nr. 54.
234 Vgl. De Bldcourt, Kon begrip, 317-318; Rijpperda Wierdsma, Politie enjustitie, 173-174.
235  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676. Deze beroepszaak is de enige beledigingszaak in het archief

van de Raad, waarin sprake is van rechtsopvolging door erfgenamen van de gedaagde partij.
236 De uitdrukking 'arrementen van het proces' is afgeleid van de Franse rechtsterm arremens oferremens.

Vgl. N,I,K.E. Wijdeveld, m.m.v. M. van Hattum en R. van Answaarden, Glossariumpanoude Franse
rechtstermen (Amsterdam  1983)  15  en72: ' Demiers  acte  de  procedure  qui  ont  &6 fairs  en un proch
qui a tu discontinuZ, et qui est repris ou par les htritiers d'un dtfunt, ou par celui auquel on aroit
fait transport de t'action et du proc2s' .
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erfgenamen Antoinetta Ernestina Jacott en Maria Elisabeth ROper het proces waarin
hun erflater was verwikkeld, dienden voort te zetten. Jacott en ROper - welke laatste
werd vertegenwoordigd door haar man Johan indewijk Wijntgens - deden onmiddellijk
een declaratoir naar Slijpen uitgaan waarin zij verklaarden zich te kunnen vinden in
impetrants conclusie tot nulliteit van het vonnis in kwestie. Als particulieren achtten
zij zich namelijk niet bevoegd en gekwalificeerd om de verdediging van dit vonnis
op zich te nemen en bovendien wilden zij de herbergier graag ter wille zijn. Deze
presentatie vond louter om redenen van procestechnische aard plaats, nu de gedaagden
enkel voorhadden een vroegtijdig einde te maken aan een zaak die hun in feite niet
aanging. In zijn eindvonnis van 2 mei 1765 bepaalde de Raad dat de gedaagden met
hun declaratoir mochten volstaan, annuleerde het vonnis a quo en verklaarde de
oorspronkelijke aanklacht van Ghijsen tegen Slijpen ongefundeerd.237 Blijkt uit de
procedure van D'Olne tegen Wilkin en Arnotte dat de erfgenamen van een v66r het
moment van litis contestatio overleden procespartij het geding vrijwillig konden
voortzetten, de onderhavige procedure laat zien dat zij ook daartoe konden worden
verplicht.

Van een dergelijke verplichting was ook sprake in de procedure waarmee ik dit
onderdeel wil besluiten, de beroepszaak van Anthonie Segers tegen Stijntje en Catharina
Janssen uit 1678.238 In eerste aanleg had Segers een vordering tot honorabele en
profitabele betering tegen moederen dochter Janssen ingesteld omdat dezenzijn vrouw
Suzanna Merler hadden beledigd. De schepenbank van Breda had op 8 oktober 1678
de vordering echter afgewezen. Op 17 oktober van dat jaar was Segers vervolgens
een mandement van reformatie tegen de beide Janssens verleend door de Raad van
Brabant. V66r de dag waarop de zaak zou voorkomen - 16 november - kwam Stijntje
Janssen evenwel te overlijden, waarna Segers de Raad verzocht om haar erfgenamen
te mogen dagvaarden.239 De Raad stemde in dit verzoek toe en verleende hem op
24 december een mandement van daagsele teneinde deze erfgenamen, te weten Catharina
en haar broers Simon en Bastiaan, de 'arrementen van het proces' te laten aannemen.
Voor Catharina betekende dit, dat zij nu zowel in eigen persoon als in kwaliteit van
erfgenaam van haar moeder in rechte was betrokken.240 Hoe het in deze zaak, tijdens
welke ook het slachtoffer Suzanna Merler overleed, uiteindelijk is afgelopen, is niet
bekend. Uit de processtukken valt op te maken dat de zaak in 1681 in staat van wijzen
kwam, maar een vonnis is niet in 's Raads sententieregisters opgenomen.

237 RANB, RvB, inv.nr. 827, vonn.nr. 7075.
238 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2188. Voor de procedure in eerste aanleg zie paragraaf 3.4.
239 Op de keerzijde van het mandement van reformatie treft men de aantekening aan, dat de zaak op 6

september 1679 zou voorkomen.  Uit een in het dossier opgenomen extract uitde civiele rol (sub tittera
E) blijkt evenwel dat op 16 november, nadat de processtukken van het proces a quo te 's-Gravenhage
waren aangekomen, de impetrant zijn conclusie van eis moest produceren.

240  In de deductie van rechten die voor de getnthimeerde partij is vervaardigd, vindt men deze aangeduid
als 'Catharina dochter van Stijntje Jacob Janssen, in eigen naam, en diezelfde Catharina en Simon en
Bastiaan Jacob Janssen als kinderen en erfgenamen van voornoemde Stijntje Jacob Janssen'.
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3.5  De  uitspraak van de  Raad
Bij de bespreking van het voor deze studie relevante archiefmateriaal in paragraaf
1 is gebleken, dat van slechts een beperkt aantal beledigingszaken een eindvonnis van
de Raad kon worden achterhaald. Wat betreft de 82 zaken waarin het (mede) om een
actie uit injurie ging, heeft het college 22 maal een einduitspraak gedaan. Daarnaast

werd er negentien maal een comparitie van partijen voor commissarissen 'ter fine
van accoord' bevolen. Alvorens aan enkele aspecten van 's Raads rechtspleging nader
aandacht te besteden, wordt in het onderstaande eerst een algemeen overzicht van

zijn uitspraken gegeven.
Elfkeer heeft de Raad, alvorens op het rekest van een rechtzoekende een beslissing

te geven, een comparitie van partijen 'ter fine van accoord' bevolen. In acht van deze
rekesten werd een 'mandement van daagsele in cas van injurie' verzocht241, in 6dn
rekest een 'mandement in cas d'appel'242, in 66n een mandement van evocatie
betreffende een beroepszaal , en in tln een mandement van revisie ter zake van
een door de Raad in eerste aanleg gewezen vonnis.244 Slechts drie van de bevolen

comparities waren succesvol. Wat de overige gevallen betreft, werd het verzochte
mandement zeven keer verleend245; 66n keer werd het verzoek afgewezen. 246

In acht gevallen trachtte het Brabantse hof na het voldingen van de zaak de partijen
alsnog tot een schikking te bewegen, door bij tussenvonnis een comparitie voor
commissarissen te ordonneren. Daarbij ging het drie maal om een zaak die in eerste
aanleg voor de Raad diende247, drie maal om een beroepszaaki4f Edn maal om
een door de Raad getvoceerde zaakz49 en 66n maal om een revisie van een door
het college in eerste aanleg gegeven uitspraak.250 Bij deze laatste procedure - de

herziening door de Raad vanhet vonnis dat hij tussen Simon van Hennevelt en Nicolaas

van Cuijlenborch had gewezen - had ook reeds na het indienen van het verzoekschrift

een  comparitie van partijen plaatsgevonden. In paragraaf  3.5.1 zal blijken  dat  ook

241  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1276 (apostille); inv.nr. 46, fol. 22 (3 juni 1704); inv.nr. 54, fol.
59 (19 februari 1712); inv.nr. 88, fol. 32, fol. 54; inv.nr. 100, fol. 25; inv.nr. 101, fol. 124; inv.nr.
126, fol. 93-95.

242 RANB, RvB, inv.nr. 116, fol. 226 (Houtepen vs. Van Campen). In de notulen is aangetekend dat
de comparitie bij tussenvonnis is bevolen. Dit tussenvonnis is niet in het vonnisregister ingeschreven.

243 Het bevel tot comparitie werd bij lussenvonnis gegeven: RANB, RvB, inv.nr. 831, vonn.nr. 9378

(De Jong vs. D'Olne).
244 RANB, RvB, inv.nr. 130, fol. 95 en 143 (Van Cuijlenborch vs. Van Hennevelt).
245 RANB, RvB, inv.nr. 46, fol. 22 (3 juni 1704); inv.nr. 88, fol. 54; inv.nr. 100, fol. 41: inv.nr. 102,

fol. 42; inv.nr. 117, fol. 24; inv.nr. 126, fol. 108; inv.nr. 130, fol. 143.
246 RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 81.
247 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1356 (antwoord met middelen, am. 54-57); inv.nr. 823, vonn.nr.

6145. Bij de derde zaak is in de notulen aangetekend, dat de comparitie bij tussenvonnis is bevolen:
inv.nr.  122, fol.  100 en 111. Dit tussenvonnis is evenwel niet in het sententieregister ingeschreven.

248 RANB, RvB, inv.nr. 820, vonn.nr. 4548; inv.nr. 821, vonn.nr. 5088. Bij de derde zaak is slechts
in de notulen aangetekend, dat de comparitie door de Raad op voorstel van de rolrechters is bevolen:

inv.nr. 105, fol. 27.

249 RANB, RvB, inv.nr. 819, vonn.nr. 3241.
250  Bij deze zaak is in de notulen slechts aangetekend, dat er een comparitie heeft plaatsgevonden: RANB,

RvB, inv.nr. 131, fol. 122.
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tijdens deze tweede poging het geschil in der minne te schikken, de eiser en gedaagde
niet tot een accoord konden komen. In de overige zeven gevallen leidde de comparitie
vier keer tot het beoogde resultaat.

Van de 22 gewezen eindvonnissen hadden er zeven betrekking op een geschil dat
de Raad in eerste aanleg was voorgelegd. In drie van deze processen besliste het hof
dat de gedaagde met de presentatie die hij bij zijn conclusie van antwoord had gedaan,
mocht volstaan, namelijk in de zaak van (de erfgenamen van) de heer van Olne tegen
Wilkin en Arnotte, in die van de Raden en rekenmeesters van Bergen op Zoom tegen
drossaard Banier, en in die van procureur Alsche tegen zijn voormalige client Van
Donk.25' Edn maal werd de eis van de vermeend beledigde partij afgewezen, te
weten die welke de regenten van Oss tegen de erfgenamen van Henrik Megens hadden
ingesteld.252 In de overige drie gevallen werd de eis toegewezen: behalve de Eijsdense
predikant Janssen - zie paragraaf 1 - werden ook de leden van de kerkeraad van
Oudenbosch en de drossaard van het zuid- en westkwartier van het markiezaat, Nicolaas
van Cuijlenborch, veroordeeld hun injurieuze gedrag honorabel en profitabel te
beteren. In   paragraaf   3.5.2 zal worden bezien, in hoeverre deze betering

253

overeenkwam met hetgeen het slachtoffer van de belediging had gevorderd.
Er zijn veertien vonnissen achterhaald waarin de Raad zich in hoger beroep, dat

wil zeggen in appel of reformatie, over een actie uit injurie heeft uitgesproken. Zes
maal was het beroep ingesteld door de beledigde, maar slechts tan maal vonden zijn
argumenten gehoor bij de Brabantse raadsheren en werd het vonnis a quo vernietigd
en de belediger alsnog veroordeeld zijn gedrag te beteren.254 In de overige zaken
werd de impetrant niet bezwaard geacht door de uitspraak die de lagere rechter had
gedaan.

255

In acht gevallen had de belediger het beroep ingesteld. Slechts 66n keer werd deze
niet bezwaard geacht door het in eerdere instantie gewezen vonnis.256 Zeven keer
ging de Raad daarentegen over tot vernietiging van dit vonnis, waarna hij het conflict
ten principale afhandelde. Daarbij  werd de oorspronkelijke  eis  aan de beledigde
ontzegd257, of werd de belediger tot een lichtere amende honorabele en profitabele
veroordeeld258, of werd bepaald dat deze laatste mocht volstaan met de presentatie
die hij bij zijn conclusie van antwoord had gedaan259  In 66n geval, waarin de Raad

251 RANB, RvB, inv.nr. 823, vonn.nr. 5998: inv.nr. 826, vonn.nr. 6901, inv.nr. 827, vonn.nr. 7048.
Zie paragraaf 3.3.2.

252 RANB, RvB, inv.nr. 823, vonn.nr. 6092. Zie paragraaf 2.1.
253 RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nrs. 6825,7029; inv.nr 828, vonn.nr. 7214.
254 RANB, RvB, inv.nr. 819, vonn.nr. 3246.
255 RANB, RvB, inv.nr. 818, vorin.nr. 2900; inv.nr. 819, vonn.nrs. 3063,4027; inv.nr. 820, vonn.nr.

4214; inv.nr. 821, vonn.nr. 5091.
256 RANB, RvB, inv.nr. 823, vonn.nr. 5767.
257 RANB, RvB, inv.nr. 818, vonn.nr. 2790; inv.nr. 826, vonn.nr. 6851: inv.nr. 827, vonn.nr. 7075;

inv.nr. 834, vonn.nr. 10.454.
258 RANB, RvB, inv.nr. 821, vonn.nr. 4914 (Van Alphen vs. De Groot, zie paragraaf 2.1); inv.nr. 826,

vonn.nr. 6991 (Van Aefferden vs. De Frenau, zie paragraaf 3.5.2).
259  RANB, RvB, inv.nr. 827, vonn.nr. 7075 (Slijpen vs. Ghijsen, zie paragraaf 3.3.2); inv.nr. 834, vonn.nr.

10.454.
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in derde instantie rechtsprak, herstelde hij het in eerste instantie gewezen vonnis dat
in hoger beroep was vernietigd. 260

Deze laatste zaak is intussen te interessant om hier onvermeld te blij"(:It.261 In
1682 daagde Adriaan van Alphen, schout en secretaris van Hoeven, zijn plaatsgenoot
Anselmus Hagers met een actie uit injurie voor de lokale schepenbank. Hagers echter

beweerde dat Van Alphen hem ook had beledigd en stelde op zijn beurt in reconventie

een actie uit injurie in. Op 10 juli 1683 kwam de schepenbank tot een uitspraak. Zowel

Hagers als van Alphen moest in pleno iudicio verklaren dat de ander een man van
eer was. Voor het overige werden de vorderingen tot honorabele en profitabele betering

aande respectieve eisers ontzegden werden deproceskosten die aan weerszijden waren

gevallen, gecompenseerd. Van Alphen nam echter geen genoegen met deze uitspraak
en appelleerde op dehoofdbank van Bergen op Zoom. Deze vernietigde op 2 september
1684 het vonnis van de schepenen van Hoeven en veroordeelde Hagers om ten overstaan

van de rechtbank a quo Van Alphen als een eerlijk man te erkennen en om een bedrag
van50 guldens inde Hoefse armenkas te storten. Bovendien diendehij deproceskosten
die in eerste en in tweede instantie waren gemaakt te betalen. Hagers ging van deze
uitspraak in hoger beroep bij de Raad van Brabant.262 Nadat een comparitie van
partijen voor commissarissen, bevolen na het voldingen van de zaak263, niet tot het

beoogde accoord had geleid, vernietigde de Raad het vonnis uit Bergen op Zoom en
'approbeerde' dat uit Hoeven. De proceskosten van alle drie instanties werden daarbij
gecompenseerd.
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In de vonnisboeken van de Staatse Raad treft men ten slotte 6En uitspraak aan die
dit college heeft gegeven naar aanleiding van een verzoek tot revisie van een in eerste

aanleg gewezen vonnis.265 Over deze revisieprocedure, waaraan in het bovenstaande
reeds is gerefereerd, kom ik in het nu volgende onderdeel te spreken.

3.5.1 Comparitie van partijen
Nu de Raad van Brabant ineen relatiefgroot aantal gevallen, hetzij na het kennisnemen
van een rekest, hetzij na het voldingen van een zaak, een comparitie van partijen voor
commissarissen 'ter fine van accoord' heeft bevolen, wil ik op enkele van deze
comparities wat dieper ingaan. Tijdens een comparitie dienden de beledigde en belediger
- of soms hun procesvertegenwoordigers - ten overstaan van commissarissen een poging

te ondernemen het geschil in der minne te schikken.  Was deze poging succesvol en
kwamen de partijen tot een 'accoord',  dan kon hiervan door de commissarissen een
schriftelijk stuk worden opgemaakt. Incidenteel treft men in een procesdossier een
dergelijk 'verslag' of 'rapport' van een comparitie aan.266 Ik neem evenwel aan

260 RANB, RvB, inv.nr. 820, vonn.nr. 4555.
261 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2310.
262 RANB, RvB, inv.nr. 26, fol. 12 (10 oktober 1684).
263 RANB, RvB, inv.nr. 820, vonn.nr. 4548 (16 maart 1685).
264 RANB, RvB, inv.nr. 820, vonn.nr. 4555 (17 mei 1685).
265 RANB, RvB, inv.nr. 828, vonn.nr. 7224 (7 november 1788).
266 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1276,2445, 3094, 2133, 3343. In de zaak van doss.nr. 2445

betrof het overigens geen actie uit injurie maar een verbodsactie.
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dat het schriftelijk bevestigen van een bereikt accoord toch eerder regel dan uitzondering
zal zijn geweest, aangezien in slechts 66n van de onderzochte gevallen in het
notulenregister uitdrukkelijk is vermeld, dat tussen de eiser en gedaagde een 'verbaal
accoord' is bereikt.267

Een schriftelijk accoord is bewaard gebleven in het dossier van een beledigingszaak
die de Raad in 1711 werd verzocht te evoceren.268 Het ging bij deze zaak om een
tweetal acties uit injurie die Guillaume heer van Olne had ingesteld voor de schepenbank
van Olne en die inmiddels in hogerberoep dienden voorhet hoofdgerecht van Dathem.
De beledigingen waren hem aangedaan door Herman de Jong, die door de heer van
Olne in rechte was aangesproken tot afbraak van een schuur die hij op grond van de

'gemeinte' had gebouwd. Nadat de Raad van Brabant uiteindelijk in derde instantie
het geschil betreffende de schuur ten voordele van De Jong had beslecht269, verzocht
laatstgenoemde de Raad de beledigingszaak aan de schepenen van Dalhem te onttrekken
en ten principale af te handelen. Alvorens op dit verzoek te beslissen, beval het college
dat de injuriant en de geinjurieerde voor commissarissen moesten compareren 'ter
fine van accoord'.270  C)p  23  april   1711  vond de eerste ronde  van deze comparitie
plaats, waarbij behalve De Jong en D'Olne ook de gerechtsofficier van Olne, Isaac

Warnier, aanwezig was. Met deze laatste was De Jong namelijk - waarschijnlijk
eveneens wegens belediging - in een crimineel proces verwikkeld. Blijkens het verslag
van de commissarissen van deze bijeenkomst kwamen de partijen tot de beoogde
schikking: nadat De Jong had verklaard D'Olne voor een man van eer te houden,
zegde D'Olne toe dat hij de beroepsprocedure voorhet gerecht van Dalhem zou staken,
Warnier dat hij het proces van de ciminele rol van Olne zou royeren en De Jong dat
hij zijn verzoek aan de Raad om een mandement van evocatie zou intrekken. Tevens

werd overeengekomen dat de partijen elk een kostenstaat bij de commissarissen zouden
indienen, waarop dezen naar goeddunken ieders aandeel in de betaling van de
proceskosten zouden vaststellen. Tijdens een tweede comparitie op 31 juli kwamen
de betrokkenen evenwel overeen dat ieder zijn eigen kosten zou dragen.

Eenzelfde afloop kende het geschil tussen de schepenen, gezworenen en raden van
Oirschot en de plaatselijk schoolmeester, Robert van Rhenen.271 Van Rhenen had
op 14 september 1711 een rekest verstuurd naar de Raad van State, waarin hij zich
met 'injurieuse expressien' over genoemde functionarissen had uitgelaten. Dezen
verzochten daarom op 19 februari 1712 een 'mandement van daagsele in cas van injurie'
aan de Raad van Brabant en verlangden dat de schoolmeester tot een honorabele en
profitabele amende zou worden veroordeeld.272 De aangedane belediging diende

267 RANB, RvB, inv.nr. 122, fol. 100 en 111.
268 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3094.
269  RANB, RvB, inv.nr. 822, vonn.nr. 5622 (2 april 1710). V66r de Raad hadden reeds de schepenbank

van Olne (1703) en het hoofdgerecht van Dalhem (1705) zich over dit geschil uitgesproken. In de
procedure te 's-Gravenhage was De Jong impetmnt en D'Olne gernthimeerde; laatstgenoemde had evenwel
grieven A minima' ingediend. Zie voor deze rechtsfiguur C.M.G. ten Raa, AppH 8 mimma en reconventie

(Deventer 1972) passim.
270 RANB, RvB, inv.nr. 831, vonn.nr. 9378 (20 maart 1711),
271 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3133.
272 RANB, RvB, inv.nr. 54, fol. 59.
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honorabelte worden gebeterd door middel van een verklaring dat de bewuste uitlatingen
in strijd met de waarheid waren, een spijtbetuiging en een bede om vergiffenis. Als
profitabele betering werd een bedrag van 200 dukatons ten behoeve van de armen
van Oirschot gevorderd. De Raad ordonneerde evenwel dat, alvorens op het verzoek
eenbeslissing zou worden gegeven, partijen'terfine vanaccoord' moestencompareren
voor commissarissen. Tijdens deze comparitie, die plaatsvond op 9 maart 1712, werd
'door tussenspreken' van de commissarissen een schikking tussen de schoolmeester
en de beledigde magistraten bereikt. Van Rhenen verklaarde dat de injurien hem
'onbedagtelijck' waren ontvallen, dat hij wenste dat dit niet was gebeurd en dat hij
de geYnjurieerden hield voor eerlijke lieden. Deze laatsten verklaarden daarop hun
verzoek om een mandement van injurie in te trekken. De proceskosten zouden door
de partijen worden gecompenseerd.

In de twee bovenstaande zaken werd door de Raad onmiddellijk nadat hem
rechtsingang was verzocht, aangestuurd op een verzoening van de betrokken partijen.
In het proces van Elisabeth Bijnen tegen Otto van Vaarle daarentegen werd eerst tot
een  comparitie van eiser en gedaagde besloten nadat  de zaak  op 20 september  1720
in staat van wijzen was gekomen.273 Het is niet bekend om wat voor belediging
het in casu ging, maar op 24 februari 1721 kwamen partijen 'door tussenspreken'
van commissarissen tot een accoord, inhoudende dat Van Vaarle Bijnen als een vrouw
van eer erkende en dat laatstgenoemde afzag van de actie uit injurie die zij had ingesteld.
De gevallen proceskosten werden ook nu gecompenseerd.

Het 'tussenspreken' waarvan in de aanhef van het korte verslag van de comparitie
soms gewag wordt gemaakt, zal betrekking hebben gehad op de bemiddelende rol
die de commissarissen bij de oplossing van het conflict hebben gespeeld.274 De

bemiddeling door deze functionarissen zal overigens in het ene geval meer voeten
in de aarde hebben gehad dan in het andere. In sommige procesdossiers bevindt zich
namelijk een concept-overeenkomst waarin de eiser de voorwaarden heeft neergelegd
waaronder hij bereid was het geschil met de gedaagde te schikken. Een dergelijke
concept-overeenkomst, opgemaakt als zou het om een verslag van commissarissen
gaan, treft men onder andere aan in het dossier van de zaak van procureur Alsche
tegen zijn voormalige client Van Donk. Ook in dit geval had de Raad, alvorens een
beslissing te geven op het verzoek om een mandement van injurie, een comparitie
'ter fine van accoord' bevolen.275 Tijdens deze comparitie, die op 17 december 1759
plaatsvond, overhandigde Alsche zijn wederpartij een 'project verbaal' met een
gedetailleerde opsomming van verklaringen die deze had af te leggen om de beledigde
procureur tevreden te stellen. Dit verbaal, waarvan de aanhef luidt dat partijen 'door
tusschen spreeken van ons commiss[arissen]' een overeenkomst zijn aangegaan, behoefde
enkel  nog  door de betrokken personen te worden ondertekend. Overeengekomen zou
worden, dat Van Donk zou verklaren - zoals hij verklaarde bij dezen - dat hij bij het
presenteren van de bewuste conclusie van revocatie aan de Raad geen intentie had

273 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3343; inv.nr. 62, fol. 58; inv.nr. 823, vonn.nr. 6145.
274 Zie ook RANB, RvB, inv.nr. 122, fol. 111: 'verbaal accoord' tussen beledigde en belediger, bereikt

door 'tussenspreken' van commissarissen.
275 RANB, RvB, inv.nr. 101, fol. 124 (3 december 1759).
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Alsche in diens kwaliteit van procureur te injurieren, dat hij deze hield voor een persoon
van goede naam en faam, dat Alsche zich nooit aan onbetamelijke handelingen had
schuldig gemaakt, dat hij de grenzen van de hem verleende bevoegdheid niet had
overschreden etcetera. Verder diende Van Donk de kosten te vergoeden die Alsche
voor het doen opstellen van verzoekschrift en 'project verbaal' had gemaakt. Van
Donk heeft zich blijkbaar niet in deze voorwaarden kunnen vinden, aangezien de door
de Raad beoogde schikking is uitgebleven.276 Nadat Alsche het gevraagde mandement
was verleend en deze zijn conclusie van eis had geproduceerd, legde Van Donk hem
een'conceptconclusieofverbaal' voor, waarvan de inhoud grotendeelsovereenstemde
met die van Alsches 'project verbaal'. Zoals in paragraaf 3.3.2 is beschreven,  nam
Alsche desondanks geen genoegen met deze presentatie, maar besliste de Raad
uiteindelijk dat de gedaagde met zijn declaratoir mocht volstaan.

Tot een comparitie van partijen werd ook besloten toen Johan den Doren de Raad
om een mandement van injurie tegen de leden van de kerkeraad van Oudenbosch
verzocht.277 Den Doren presenteerde tijdens deze comparitie een 'project verbaal
van partijen' waarin hij het volgende van de kerkeraden verlangde: de gerequireerden
moesten verklaren dat zij de requirant niet hadden willen injurieren, dat zij hem voor
een eerlijk persoon hielden en dat zij de gewraakte passages in hun rekest aan de Raad
van State in strijd met de waarheid hadden geschreven.278 Tevens bedong Den Doren
dat hem de kosten die hij in verband met zijn verzoek aan de Raad had gemaakt, werden
vergoed. De kerkeraden legden echter op hun beurt een'contra concept verbaal' over,
inhoudende dat zij niet de minste intentie hadden gehad de requirant in zijn eer en
reputatie te laederen, dat laatstgenoemde zijn verzoek om een mandement van injurie
zou intrekken en dat de over en weer gemaakte kosten zouden worden gecompenseerd.
De onderhandelingen die op basis van deze concept-overeenkomsten werden gevoerd,
resulteerden niet in een accoord en Den Doren verkreeg het mandement waarom hij
had gevraagd.279 De gedaagden deden daarop bij hun conclusie van antwoord een
'declaratoir en presentatie' naar de eiser uitgaan, dat evenwel niet door hem werd
geaccepteerd. Op de uitspraak van de Raad, waarbij de leden van de kerkeraad tot
een honorabele en profitabele amende werden veroordeeld, zal in het volgende onderdeel
worden teruggekomen.

In het voorafgaande is herhaalde malen gesproken over de belediging die Nicolaas
van Cuijlenborch Simon van Hennevelt had aangedaan, waarvoor hij met een actie
uit injurie en een verbodsactie voor de Raad van Brabant was gedaagd. Ook in dit
geval was het verzochte mandement eerst verleend nadat een comparitie voor
commissarissen vruchteloos was gebleken.280 Nadat de Raad op 6 maart 1787 Van
Hennevelt zijn vorderingen had toegewezen, verzocht Van Cuijlenborch het college
deze uitspraak te herzien. De Raad liet in de notulen van zijn vergadering aantekenen

276 De notulen van de raadsvergadering van 18 april 1760 vermelden, dat de op 3 december 1759 bevolen
comparitie vruchteloos is gebleken: RANB, RvB, inv.nr. 102, fol. 42.

277 RANB, RvB, inv.nr. 100, fol. 25 (6 april 1758).
278 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3642.
279 RANB, RvB, inv.nr. 100, fol. 41 (11 mei 1758).
280 RANB, RvB, inv.nr.  126, fol. 93-95 (3 juli) en 108 (22 juli 1788).
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dat, voordat op dit verzoek een beslissing zou worden gegeven, bij de praktizijns van
beide partijen zou worden nagegaan of er bij hun clitnten enige bereidheid was 'om
deese zaake in der minne te termineeren'.28' Deze bereidheid was blijkbaar aanwezig,
nu er niet lang daarna een comparitie van partijen 'ter fine van accoord' plaatsvond.
Tot een accoord kwamen Van Hennevelt en Van Cuijlenborch evenwel niet, waarna
laatstgenoemde een mandement van revisie werd verleend.282 De herziening van
het desbetreffende vonnis vond plaats op 9 september 1788. Behalve het voltallige
Brabantse college van elf raadsheren nam hieraan een even groot aantal adjunct-reviseurs
deel, die daartoe waren aangewezen door de Staten-Generaal.283 Nadat de maand
oktober was besteed aan het lezen van de processtukken, werd er opnieuw tot een
comparitie van partijen besloten. Ook tijdens deze nieuwe poging het geschil met een
schikking uit de wereld te helpen, inmiddels al de derde, toonden de partijen zich
onverzoenbaar.284 Daarop werd op 7 november uitspraak gedaan en werd Van
Cuijlenborch door 's Raads vonnis van 6 maart 1787, 'alhier in quaestie als wel en
sonder erreur geweesen', geacht  niet  te zijn bezwaard.285

Als laatste worden hier de comparities vermeld die werden bevolen toen
achtereenvolgens de Raden en Rekenmeesters van Bergen op Zoom (28 februari 1746)
en jachtbewaarder Borburg (17 maart) de Raad verzochten om drossaard Banier te
mogen dagvaarden.286 Het verzoek van Borburg  werd  door de Raad aangehouden

tot het moment waarop de comparitie tussen Banier en de Raden en Rekenmeesters
zou hebben plaatsgevonden. Nadat deze comparitie evenwel vruchteloos was gebleken
en de requiranten het verzochte mandement was verleend, ordonneerde de Raad dat
het nu de beurt was aan de jachtbewaarder om met de drossaard te compareren. 287

Toen ook dezen niet tot een accoord konden komen, werd Borburgs verzoek echter
afgewezen.288 Hoe het uiteindelijk voor de drie betrokken partijen afliep, heeft men
kunnen lezen in paragraaf 2.2.

Uit de verslagen die van geslaagde partijcomparities zijn opgemaakt blijkt intussen

dat, wilde de belediger bereiken dat de beledigde van diens eis tot een honorabele
en profitabele amende zou afzien, hij deze een genoegzame mate van eerherstel moest
bieden. Door het betuigen van spijt, het verklaren dat aanstootgevende uitlatingen
onwaarachtig waren, het bevestigen van de eer van het slachtoffer etcetera verschafte
de dader zijn wederpartij de honorabele betering die door deze werd verlangd. Een
veroordeling tot een dikwijls aanzienlijke profitabele amende bleef de dader nu evenwel

bespaard.

281 RANB, RvB, inv.nr. 130, fol. 95 (30 april 1787).
282 RANB, RvB, inv.nr.  130, fol. 143 (16 juli 1787).
283  RANB, RvB, inv.nr.  131, fol. 22-23 (15 februari) en 37 (13 maart 1788). Onder de adjunct-reviseurs

bevonden zich vijf raadsheren van andere gerechtshoven, t.w. de Hoven van Holland, Utrecht, Gelre
en Friesland (2 personen), alsmede 66n raadsheer van de Hoge Raad.

284 RANB, RvB, inv.nr. 131, fol. 122 (4-5 november 1788).
285 RANB, RvB, inv.nr. 828, vonn.nr. 7224; inv.nr. 131, fol. 124.
286 RANB, RvB, inv.nr. 88, ful. 32 resp. 43
287 RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 54 (29 april 1746).
288 RANB, RvB, inv.nr. 88, fol. 81 (6 september 1746).
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3.5.2  De  amende  honorabele  en  projitabele
Het grote aantal malen dat de Raad een comparitie van partijen 'ter fine van accoord'
heeft bevolen, of heeft besloten dat de gedaagde met een zekere presentatie tegenover
de eiser mocht volstaan, doet vermoeden dat het college in beledigingszaken graag
tot een minnelijke schikking van het conflict wilde komen. Er waren evenwel conflicten
die zich niet lieten schikken. De zaak tussen Van Hennevelt en Van Cuijlenborch,
waarin tot drie maal toe een comparitie voor commissarissen plaatsvond en de belediger

ook nog een declaratoir aan de beledigde deed toekomen, biedt hiervan wel het beste
voorbeeld. Als honorabele betering van de kwalijke mededelingen die drossaard Van
Cuijlenborch overhemhad gedaan, vorderde Van Hennevelt allereerst dat de injuriant
zou verklaren dat deze mededelingen in strijd met de waarheid waren en dat hij ze
zou herroepen. Verder moest hij verklaren dat hij van de geYnjurieerde niets anders
wist dan eer en deugd en dat hij hem hield voor een eerlijk man, tegen wie hij niets
vermocht inte brengen. Omzijn gedrag profitabel tebeteren, diende Van Cuijlenborch
te worden veroordeeld tot het betalen van 2000 zilveren dukatons ten behoeve van
de Gereformeerde Diaconie-armen van de Nederduitse Gemeente van de stad Bergen
op Zoom.289 Op 6 maart 1787 wees de Raad van Brabant deze vordering aan de
eiser toe. De 'verklaring van eer en deugd' en de 'verklaring van onwaarheid' werden
daarbij woordelijk inhet vonnis overgenomen. Slechts de revocatie vandebeledigende
woorden - gezien de 'verklaring van onwaarheid' in feite een overbodig bestanddeel -
werd achterwege gelaten. De gevorderde profitabele amende matigde de Raad tot de
som  van 500 zilveren dukatons. 290

Johan de Frenau vorderde eveneens een bedrag van 2000 zilveren dukatons - door
hem adpios usus uit te keren - nadat zijn familie, en hij in het bijzonder, door Johan
van Aefferden in een kwaad daglicht was gesteld. De verlangde honorabele betering
bestond indit geval ineenbede om vergiffenis, een verklaring valselijken ondoordacht
te hebben gesproken, een spijtbetuiging en een verklaring van eer en deugd. Van
Aefferden moest tevens de belofte afleggen dat hij zich in de toekomst van uitlatingen
over de familie De Frenau zou onthouden.29'In eerste aanleg werden deze vorderingen
doorde schepenbank van Sambeek aan deeiserontzegd (vonnis van 18 augustus 1753).
Het hoofdgerecht van het Land van Cuijk ontving De Frenau vervolgens in appel en
vernietigde op 17 september 1754 het vonnis a quo. Recht doende ten principale
veroordelde het hoofdgerecht Van Aefferden tot het betalen van een profitabele amende
van 1000 zilveren dukatons aan een door De Frenau aan te wijzen goed doel. 292

De amende honorabele die laatstgenoemde had geredigeerd, werd bijna letterlijk in
de sententie van het gerecht overgenomen. Eerst in derde instantie kreeg de Raad
van Brabant de gelegenheid zich met de zaak in te laten, nadat hij Van Aefferden

289 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786.
290 RANB, RvB, inv.nr. 828, vonn.nr. 7214.
291 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3619.
292 Het vonnis werd opgesteld overeenkomstig het 'advies' dat een advocaat van het Hof van Utrecht in

deze zaak had uitgebracht. In dit advies, in wezen een concept-vonnis met toelichting, was de hoogte
van de amende profitabele gerelateerd aan de bijzondere waardigheid van het slachtoffer, alsook aan
de omstandigheid dat de belediging mede diens gehele familie was aangedaan.
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een mandement van reformatie had verleend. Op 29 maart 1756 deed de Raad uitspraak,
verklaarde dat De Frenau door Van Aefferden grovelijk was beledigd, maar wijzigde
het vonnis van de hoofdbank van Cuijk en reduceerde de aan de dader opgelegde boete
tot 100 zilveren dukatons. De honorabele betering waartoe de dader te Cuijk was
veroordeeld, werd door het Haagse hof grotendeels in stand gelaten: slechts de bede
om  vergiffenis  werd   niet   in de uitspraak opgenomen.   Voor het overige  werd   Van
Aefferden geacht niet te zijn bezwaard door het Cuijkse vonnis, waarna hij in de boete
van de reformatie en in de proceskosten werd veroordeeld.293

Het door de beledigde partij verlangde ideele herstel van de schade die zijn eer
en reputatie had opgelopen, lijkt niet in het middelpunt van de aandacht van de rechter
te hebben gestaan. In de uitspraken van de Raad en de subalterne rechtbanken vindt
men de bestanddelen waarmee de vordering tot honorabele betering was ingericht,
veelal woordelijk terug. In dit verband kan bijvoorbeeld ook het proces van Willem
Mijsberg tegen Diederik Salm voor de schepenbank van Willemstad wordengenoemd,
waarin de geeisteprofitabele betering werd gematigd van 200tot 20 zilverendukatons,
terwijl de eis tot honorabele betering met zoveel woorden werd toegewezen.294 Slechts
in de zaak van Johan den Doren tegen de Oudenbossche kerkeraad heb ik - behalve
een bijna tot nul gereduceerde amende profitabele - een ingrijpend gewijzigde amende
honorabele aangetroffen. Den Doren had de vijf leden van de kerkeraad van zijn
woonplaats voor de Raad gedaagd, omdat hij aanstoot had genomen aan enkele passages
in een rekest dat zij  aan de Raad van State hadden verstuurd. Het mandement  van
daagsele 'in cas van injurie' was hem overigens pas verleend nadat een comparitie
van betrokkenen voor commissarissen zonder resultaat was gebleven. Op 14 juni 1758
produceerde Den Doren zijn conclusie van eis en vorderde dat de gedaagden zouden
verklaren dat zij de bewuste passages in strijd met de waarheid hadden geschreven,
dat hun dit leed deed en dat zij wilden dat zij dit niet hadden gedaan. Voorts moesten
zij God, de Justitie en Den Doren om vergiffenis bidden en de eer en deugd van hun
slachtoffer bevestigen. Zij dienden ten slotte een bedrag van 100 gouden dukaten per
persoon aan de armen van Oudenbosch te betalen.295 Bij hun conclusie van antwoord
deden de gedaagden een declaratoir uitgaan waarin zij stelden niet animo iniuriandi
te hebben gehandeld. Dit declaratoir werd echter niet door de eiser geaccepteerd,
waarna de Raad op 28 november 1758 uitspraak deed. De inhoud van het vonnis is
alleszins opmerkelijk: allereerst werd de gevorderde geldboete van 100 gouden dukaten
per persoon gematigd tot 2 zilveren dukatons per persoon. Vervolgens behoefden de

293 RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 6991. Op 21 september 1786 heeft Van Aefferden de Raad nog
verzocht deze uitspraak te 'interpreteren' en te verklaren dat de proceskosten die in eerste en tweede
instantie waren gevallen - en die de Cuijkse rechters hem in rekening hadden gebracht - werden
gecompenseerd. De Raad bepaalde echter dat zijn uitspraak geen interpretatie behoefde en wees het
verzoek af: inv.nr. 98, fol. 117.

294 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3067. Zie paragraaf 2.1.
295  RANB, RvB, inv.nr. 788, vonn.nr. 3642. Procureur van Den Doren was Gerog Frederik Alsche, die

een tweetal jaar later zelf een actie uit injurie voor de Raad zou instellen tegen Philippus van Donk
(inv.nr. 788, doss.nr. 3651; zieparagraaf 2.1). De respectievehonorabeleamenden warenop sommige
punten dan ook bijna gelijkluidend, terwijl de amende profitabele in beide gevallen op 100 gouden
dukaten was vastgesteld.
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vij f kerkeraden niet te verklaren dat de passages in kwestie in strijd met de waarheid
waren geschreven, maar slechts dat deze 'met te wijnig bedagzaamheit zijn gestelt

gewerden'. De verklaring  van eer en deugd  en de spijtbetuiging  die de eiser had

geformuleerd, nam de Raad in zijn vonnis over, maar niet de gewenste bede om
vergiffenis. Verder werd bepaald dat de gedaagden moesten verklaren dat zij niet
de minste intentie hadden de eiser in zijn persoon of karakter te injurieren toen zij
hun verzoekschrift schreven.296 Deze laatste verklaring heeft de Raad rechtstreeks
ontleend aan het declaratoir waarmee de gedaagden een vroegtijdig einde aan de
procedure hadden willen maken, maardat niet doorhun wederpartij was geaccepteerd.
Een soortgelijke verklaring kan men reeds aantreffen in het 'contra concept verbaal'
dat de kerkeraden tijdens de - mislukte - partijcomparitie aan Den Doren hadden
voorgelegd.297 In de hoogte van de opgelegde profitabele amende en de redactie
van de honorabele amende komt mijns inziens duidelijk naar voren, dat de Raad
weliswaar van mening was dat de eiser door het gebeurde was beledigd, maar dat
het college toch ook begrip kon opbrengen voor de handelwijze van de gedaagden.
Na de betering van de belediging aan de omstandigheden van het gegeven geval te
hebben aangepast, ontzegde de Raad de eiser voor het overige zijn vordering. Van
de in deze zaak gevallen proceskosten dienden gedaagden tweederde deel te betalen
en moest het restant door partijen worden gecompenseerd.

4. BIJZONDERE RECHTSMIDDELEN

Het slachtoffer van een belediging kon niet alleen een actie uit injurie tegen de dader
instellen en honorabele en profitabele betering van het ondervonden leed vorderen.
Hij kon ook trachten een verdere inbreuk op zijn eer en reputatie te voorkomen door
de Raad een 'mandement poenaal' te verzoeken teneinde de dader zijn injurieuze gedrag
te laten verbieden. Of hij kon, indien zijn goede naam was aangetast doordat een ander
beweerde een actie tegen hem te kunnen instellen, het college vragen hem een
' mandement ex lege dillamari' dan wel een 'mandement in cas van purge crimineel'
te verlenen om te bewerken dat zijn naam van deze smet werd gezuiverd. In de
rechtsgeleerde commentaren zal men deze bijzondere rechtsmiddelen niet aantreffen
in de aan belediging gewijde paragrafen. Op de civiele rol van de Staatse Raad vindt
men echter een bescheiden aantal beledigingszaken waarin de eiser voorttn - of meer -
van de genoemde mandementen opteerde. Enkele van deze zaken zullen in de nu

volgende onderdelen ter sprake worden gebracht.

4.1  Het  mandement  poenaal
Onder de civiele dossiers van de Staatse Raad bevindt zich een klein aantal

beledigingszaken die (mede) door een verzoek om een 'mandement poenaal (en van

296 RANB, RvB, inv.nr. 826, vonn.nr. 7029.
297 Voorhetdeclaratoir vande gedaagdenzie paragraaf 3.3.2, voor het 'contra concept verbaal' paragraaf

3.5.1.
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daagsele)' zijn ingeleid.298 Een mandement poenaal kon worden verzocht door iemand
wiens rechten werden geschaad of dreigden te worden geschaad door handelingen
van een ander. In de procedure waartoe een dergelijk verzoek aanleiding gaf, vorderde
de eiser dat het de gedaagde zou worden verboden, op straffe van een geldboete, om
de desbetreffende handelingen te verrichten of te vervolgen. Het verlangde verbod
betrof een provisionele maatregel die van kracht zou blijven tot het moment waarop
de rechter zich ten principale over de rechten van de betrokkene zou hebben
uitgesproken.299 In het voorafgaande heeft men reeds kunnen kennisnemen van een
tweetal zaken waarin het slachtoffer van een belediging heeft getracht de belediger
door de Raad van Brabant een verbod te laten opleggen. Allereerst was er de Eijsdense
predikant Johannes Casparus Janssen die een mandement poenaal verzocht tegen
gerechtsofficier Jacob Nolens, omdat deze schade toebracht aan de goede naam en
het fatsoen van de predikant door hem als vader aan te merken van het kind waarvan
zijn dienstmeid zwanger was. Hoe het in deze zaak voor de predikant afliep, is
uiteengezet in paragraaf 1. In paragraaf 3.2 is vervolgens Simon van Hennevelt ten
tonele gevoerd, die tegen drossaard Nicolaas van Cuijlenborch een 'mandement poenaal
en van daagsele in cas van injurie' verzocht, aangezien Van Cuijlenborch had beweerd
dat Van Hennevelt zich aandiefstal hadbezondigd. Door middel vande actieuit injurie
wilde de eiser bereiken dat hem genoegdoening zou worden gegeven voor de vernedering
die hij reeds had moeten meemaken, door middel van de verbodsactie wilde hij
voorkomen dat zijn goede naam en faam nog verder zou worden aagetast. Beide
vorderingen werden door de Raad toegewezen.

Combineerde Van Hennevelt een actie uit injurie met een verbodsactie, Dirk van
Rijswijck bediende zich in 1628 van een 'mandement poenaal, van injurie en om een
actie te institueren'.300 Bij Edn en hetzelfde mandement stelde de eiser dus drie acties
in: een verbodsactie, een actie tot honorabele en profitabele betering en een actio ex
lege diffamari. Van Rijswijck, rentmeester der domeinen onder Fijnaart, was dan ook
bij diverse gelegenheden zwaar beledigd door de landman Abraham Wouters. Hij
was uitgemaakt voor 'paapse hond', 'halve bedelaar', bedrieger, schelm en dief, terwijl
hem ook was verweten dat hij de broer en zus van Wouters had 'uuijtgesoopen' en
dat hij diens 'broeders kints bloet gesoopen' had. Verder had de landman hem ook
nog vervloekt, bedreigd en zelfs uitgedaagd tot een duel.30' Nadat Wouters wegens

298 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543, 622, 2232, 3120, 3588, 3786; inv.nr. 447, doss.nr. 211.
299 Voor het mandement poenaal zie nader R.W.G. Lombarts, 'Van Maintenuen en Poenalen. De zaak

VanBeresteyncontra's-Hertogenbosch(1741-1744)enbevelschriftentegendeoverheid' in: De Staatse
Raad van Brabant en Landen van Ovennaze in tweede termO'n, 154-157. In Holland kon van de beslissing
van het Hof inzake de verlening van een mandement poenaal in beroep worden gegaan bij de Hoge
Raad: H.W. van Soest, 'Een langdurig en moeilijk op te lossen geschil voor Hof en Hoge Raad van
Holland en Zeeland' in: Tombola.  Acht rechtshistorische loten aangeboden aan J.Th. de Smidt ter
gelegenheid van zijn afscheid als hoogieraar in het oudvaderlands recht aan de Rijksuniversiteit te
Leiden (Leiden 1988) 87-89.

300 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 543.
301  Ook in een beledigingszaak uit 1712 (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3120) was sprake van een

uitdaging tot een duel. Indit geval echterdaagde het slachtoffer van een belediging de daderuit, welke
laatste zich daardoor weer beledigd achtte. Voor de speciale (aristocratische) code van eer met betrekking
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deze beledigingen voor de Raad van Brabant was gedaagd, deed hij bij zijn conclusie
van antwoord een declaratoir uitgaan waarin hij verklaarde zich te kunnen vinden
inde verbodsactie. De actie wegens injurieen die wegens diffamatie daarentegen vocht

hij in een 'contrarie conclusie' aan. Van deze zaak is verder slechts bekend dat zij
in 1631 in staat van wijzen kwam, maar dat de Raad zich niet in staat achtte haar
'finalijk te termineren',  dat wil zeggen een eindvonnis te wijzen. Dit laatste blijkt
uit een tussenvonnis van 28 maart 1631 waarbij de Raad partijen beval om voor
commissarissen hun verklaringen te recolleren.302 Als daarna de zaak opnieuw in
staat van wijzen was gekomen, zou het college alsnog naar behoren recht doen. 303

In de vonnisboeken is evenwel geen einduitspraak in deze zaak ingeschreven.
Nog in een tweede procedure, waarvan de afloop evenmin vaststaat, werd door

de beledigde partij een verbodsactie gecombineerd met zowel een actie wegens injurie
als een actie wegens diffamatie. Beledigde partij in dit geval was Adriaen Jan Joosten

uit Udenhout , van wie zijn dorpsgenote Petertje Maertensdochter in 1672 beweerde
dat hij de vader van haar kind was.304 Joosten echter was naar zijn zeggen 'een

getrouwt  man...  van soo eerlijken leven...  dat hij door niemant,  wie het oock sij,
van eenige hoererije, of overspel behoorde geinjurieerdt, of befaemt te worden'.  Met
een 'mandement poenaal, van injurie en om een actie te institueren' daagde hij
Maertensdr. voor de Raad van Brabant en stelde tegen haar de volgende vorderingen
in.

1. 'In cas poenaal' eiste hij in de eerste plaats dat zijn wederpartij een verbod zou
worden opgelegd om haar kind bij hem aan huis te brengen. Voorts diende de Raad
te verklaren dat gedaagdes bewering dat hij de vader van het kind was, 'qualijk ende
t'onreght gedaen' was. Het college moest haar dan ook bevelen om in de toekomst
dergelijke aantijgingen na te laten.
2. 'In cas van injurie' werd allereerst gevorderd dat de Raad zou verklaren dat Joosten
door de woorden van Maertensdr. was gernjurieerd. Laatstgenoemde diende vervolgens
te worden veroordeeld om deze injurie honorabel te beteren door middel van een bede

om vergiffenis en een verklaring dat het gezegde onwaar en gelogen was. Ten slotte
moest haar een profitabele amende van  1100 guldens worden opgelegd, waarvan er
1000 door de eiser naar believen zouden worden uitgekeerd en 100 ten goede zouden
komen aan de armen van Udenhout. 305

3.  'In cas van diffamatie' verlangde de eiser dat de gedaagde,  als zij meende tegen
hem een vaderschapsactie te kunnen instellen, dit binnen zes weken zou doen. Liet

zij zulks na, dan moest haar een 'eeuwig swijgen ende silentium' worden opgelegd.
Met de verbodsactie die Joosten instelde, wilde hij bereiken dat Maertensdr. werd

verboden om hem als vader van het kind aan de merken, hetzij impliciet door dit kind

tot het duelleren en het uitdagen daartoe, zie V.G. Kiernan, 77:e duel in European history. Honour
and the reign Of aristocracy (Oxford 1989) 152-164.

302  D.i. het aan getuigen opnieuw voorhouden van verklaringen die zij in een eerder stadium hebben afgelegd,

teneinde deze door hen te laten bevestigen.
303 RANB, RvB, inv.nr. 818, vonn.nr. 2872.
304 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1956.
305  Zie ook paragraaf 3.2.2.
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bij hem aan huis te brengen, hetzij expliciet door uitlatingen aan zijn adres te doen
betreffende het vaderschap. De tweede bepaling van het verlangde verbod zou men
intussen als goeddeels overbodig mogen aanmerken aangezien Maertensdr., indien
zij geen vaderschapsactie aanhangig maakte, een eeuwig stilzwijgen moest worden
opgelegd. De verbodsactie bevatte welbeschouwd   nog een overbodig bestanddeel,
namelijk de verklaring door de Raad van Brabant dat de aantijgingen van Maertensdr.
ten onrechte waren gedaan. In de actie wegens injurie had Joosten namelijk reeds
als componenten opgenomen dat de gedaagde zou verklaren dat haar woorden in strijd
met de waarheid waren, terwijl de Raad in zijn vonnis diende neer te leggen dat de
eiser door deze woorden was geYnjurieerd.306

Een mandement poenaal werd ook verzocht door Arnout Charles, de dijkgraaf
en schout van Ossendrecht, die omstreeks 1712 door Willem Gerard van Lamsweerde
van allerhande malversaties was beticht.307 Charles werd onder meer verweten dat
hij ene Sander Holtman, die hij met de aanleg van een nieuwe dijk had belast en die
van Van Lamsweerde een paard had gekocht, later, toen het werk voltooid was, had
aangezet om zich zonder betaling met dit paard uit de voeten te maken. Verder had
de gedupeerde verkoper bij de magistraat van Ossendrecht melding gemaakt van het
financiele wanbeleid dat Charles bij de aanleg van de dijk zou hebben gevoerd. De
dijkgraaf nu verlangde dat Van Lamsweerde verdere onheuse aantijgingen aan zijn
adres zou nalaten en stelde voor de Raad van Brabant een verbodsactie tegen hem
in. Op 2 december 1712 diende van Lamsweerde te 's-Gravenhage te verschijnen
om Charles' eis en conclusie te aanhoren. De injuriant wachtte echter deze dag niet
af: nadat hem de dagvaarding was betekend richtte hij een rekest aan de Raad en
presenteerde daarin zijn 'antwoord', alsook een 'eis in reconventie'. In een uitvoerig
betoog onderstreepte hij de waarheid van zijn beweringen en stelde hij dat Charles,
die hij niet anders kende als 'sodanige persoon, gelijck hij impertinenten infamen
leugenaar sich selfften gemaeckt heeft', het college een valse voorstelling van zaken
had gegeven. Met diens 'infame grote ende grove verdachte leugens' zou het de
dijkgraaf zelf moeten zijn die terecht zou moeten staan. Van Lamsweerde verzocht
de Raad derhalve de eiser niet alleen zijn vordering te ontzeggen maar hem ook in
hechtenis te nemen. Nadat hij God en Justitie om vergiffenis zou hebben gebeden,
zou Charles uit zijn functies moeten worden ontzet en moeten worden verbannen.
Ook van deze zaak kon de afloop helaas niet worden achterhaald.

Aan het slot van dit onderdeel dient te worden opgemerkt, dat het niet slechts de
beledigde partij was die van het onderhavige rechtsmiddel gebruik kon maken. Toen
Cornelis Borburg, de jachtbewaarder van Bergen op Zoom, voor de schepenbank van
Oudenbosch een actie uit injurie instelde tegen drossaard Abraham Banier, was het
de   injuriant   die   de Raad verzocht   dit   aan de geinjurieerde te verbieden. Zoals   is
beschreven in paragraaf 2.2 deed Borburg vervolgens bij zijn conclusie van antwoord
een zekere 'presentatie' uitgaan, die w81 door zijn wederpartij maar niet door het
gerechtshof werd geaccepteerd.

306 Voor deze rechterlijke verklaring zie nader paragraaf 3.2.1.
307 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3120.
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4.2  Het  mandement   'ex   lege  diffamari'
Bij zijn behandeling van de lettres de grOce die de Raad van Brabant aan een requirant
kon verlenen, noemt Gaillard, behalve de lettre depurge criminelle waarover ik later
kom te spreken, ook de lettre de purge civile. 308 In de civiele procesdossiers van
de Staatse Raad treft men laatstbedoelde brieven evenwel niet onder deze naam aan,
maar onder die van 'mandement om een actie te institueren of 'mandement ex,309

lege dijfamari'310. Om een dergelijk mandement kon worden verzocht door iemand
tegen wie een ander beweerde een personele of re8le vordering te hebben. Men hoeft
hierbij slechts te denken aan de casus van D. 47.10.15.33 (het zich ten onrechte uitgeven
voor iemands schuldeiser) die door de rechtsgeleerde auteurs dikwijls als standaardvoor-
beeld van een belediging werd genoemd, om zich te kunnen voorstellen dat door een
dergelijke bewering iemands goede naam kon worden aangetast.311 Met behulp van
een mandement ex lege d(tfamari nu kon de gediffameerde persoon de ander voor

de Raad van Brabant dagen en eisen dat hij, op straffe van een eeuwig stilzwijgen,
binnen zekere tijd de bewuste vordering tegen hem zou instellen.312 Liet de gedaagde

dit na, of werd zijn vordering door de rechtbank afgewezen, dan was daarmee de
naam van de eiser gezuiverd van de daarop gelegde smet.

Van een van de beledigingszaken voor de Staatse Raad waarin het ging om een
civiele purge zijn maar weinig gegevens bewaard gebleven. Bekend is slechts dat in
1674 de stadhouder van de hoog- en laagschout van 's-Hertogenbosch, Comelis t'Hoofft,
een vordering beweerde te hebben tegen de Bossche koopman Jaspar Backers. 313

Backers verzocht de Raad echter om een mandement ex lege di#amari tegen de

stadhouder, hetwelk hem werd verleend. t'Hoofft maakte daarop zijn vordering voor
dit college aanhangig, maar deze werd hem op op 15 oktober van genoemd jaar
ontzegd.314 In de processtukken wordt t'Hoofft aangeduid als 'eerst gedaagde bij
mandement  ex lege diffamari, thans eiser', Backers als 'impetrant' respectievelijk
'verweerder'. Hieruit kan worden afgeleid dat de actie uit diffamatie die Backers instelde

308 Gaillard, Le Conseil de Brabant, II, 66-67.
309 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 543, 1956, 3780.
310 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1887, 2195,2232. De lex diffamari waaraan het onderhavige

mandement zijn naam heeft ontleend, is de bepaling van C. 7.14.5, inzake het niet vervolgen door
de eiser van een eenmaal aangevangen proces. Niettegenstaande deze romeinsrechtelijke zetting lijkt
de  actie uit diffamatie haar wortels  in het inheemse recht te hebben gehad. Voor Duitsland  vgl.  B.
Dick, Die  Entwicklung  des  Kameratprozesses nach den Ordnungen von 1495  bis  1555 (Keulen-Wenen

1981) 102 nt. 907.
311 Zie hoofdstuk II paragraaf 3.1.
312 Albertine-ordonnantie art. 619; Loovens, Practycke, II.2.4, 4.7, 6.1 en 6.2. De termijn waarbinnen

de vordering moest worden ingesteld, was in de regel zes weken: Gaillard, Le Conseit de Brabant,
II, 66-67. Zoals  nog  in het vervolg  van dit onderdeel zal blijken,  werd deze termijn door de Staatse

Raad in ieder geval bij vaderschapsacties aangehouden.
313  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1887. Wellichtbetrof heteencivielestrafvordering: de inhetdossier

opgenomen inventaris van t'Hoofft maakt melding van enige 'interrogatoiren' van getuigen,  t.w.  soldaten,

ten overstaan van de krijgsraad en de auditeur-militair van 's-Hertogenbosch.
314 RANB, RvB, inv.nr. 819, vonn.nr. 4075.
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en de vordering die t'Hoofft vervolgens aanhangig maakte, door het Brabantse hof
als 66n zaak zon afgehandeld.315

Ook in de zaak van de gediffameerde Adriaen Jan Joosten uit Udenhout, waaraan
in het voorgaande onderdeel aandacht is besteed, werd doorde gedaagdedaadwerkelijk
een actie tegen de eiser ingesteld.316 Zoals reeds is beschreven, was Joosten  een
'mandement poenaal, uit injurie en om een actie te institueren' verleend omdat zijn
wederpartij, Peterje Maertensdochter, beweerde dat hij een kind bij haar had verwekt.
Dit kind was overigens reeds enkele maanden na de geboorte komen te overlijden.
In deze zaak kon tevens de precieze inhoud worden achterhaald van de actie die door
de moeder tegen de beweerde vader werd ingesteld. In de eerste plaats vorderde zij
dat Joosten haar, voor de tijd dat het kind had geleefd, een alimentatie van 300 guldens
per week zou betalen. Voorts behoorden haar de kraamkosten ten bedrage van 50
guldens te worden vergoed. Voor haar 'defloratie ende onteeringe' ten slotte achtte
Maertensdr. een vergoeding van 945 guldens op haar plaats. Een uitspraak van de
Raad in deze zaak treft men niet in de vonnisboeken aan. Wel kan worden vastgesteld
dat de schadeposten waarvoor de Brabantse tionge dochter' haar actie entameerde,
dezelfde zijn als die, welke Hugo de Groot voor de procespraktijk van Holland heeft
onderscheiden. 317

Nog in een ander geval waarin door een vrouw werd beweerd dat een bepaalde
man haar zwanger had gemaakt, werd het slachtoffer van deze aantijging door de
Raad van Brabant rechtsingang verleend.318 Dit slachtoffer, Franciscus Timmermans
uit Boxtel, verkreeg op 10 september 1682 van de Raad een 'mandement van daagsele
ex lege diffamari  met de clausule poenaal',  dat wil zeggen een mandement wegens
diffamatie met een verbodsbepaling.319 Timmermans eiste in de eerste plaats dat
het aan zijn wederpartij, Neeltje Willems van Haeren, zou worden verboden om haar
kind bij hem aan huis te brengen of voor zijn deur achter te laten, 'oft anders in eeniger
manieren de imp[etrant]  daer mede te incommoderen'. De gedaagde diende verder,
mocht zij menen een actie tegen hem te hebben, deze actie binnen zes weken in te
stellen, 'op poene van een eeuwigh swijgen [ende] silentium'. De bewaard gebleven
processtukken doen vermoeden van Van Haeren vervolgens heeft nagelaten om
Timmermans uit hoofde van vaderschap aan te spreken. Laatstgenoemde wordt in
deze stukken enkel aangeduid als impetrant van het desbetreffende mandement en
niet tevens als verweerder ter zake van een eis in reconventie. 320

Dat niet enkel een geinjurieerde maar ook een injuriant de Raad om een mandement
ex lege diffamari kon verzoeken, komt naar voren in een procedure uit 1786.321

315  De Raad had de vordering vant'Hoofftook kunnen verwuzennaardecompetente subalternerechtbank:
Gaillard, Le Conseit  de  Brabant, n, 66-67.

316 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1956.
317 De Groot, Inteidinge, III.35.8.
318 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2195.
319 RANB, RvB, inv.nr. 24, fol. 5.
320  In de eerder vermelde zaak tussen Joosten en Maertensdr. daarentegen, waarin erweI eenactie wegens

vaderschap werd ingesteld, wordt Joosten aangeduid als 'impetrant van mandement poenaal ende injurie,
mitsgaders omme actie te instimeren, daer inne verw[eerder]'.

321 RANB. RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3780.
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De feiten waren de volgende. Wegens allerlei misdragingen was tegen de 'collecteur
bestiaal' Pieter van den Oever uit Chaam een criminele procedure aangevangen door
de drossaard en schout van Stad en Land van Breda, Benjamin baron Van der Borch.
Als slachtoffers van zijn wangedrag werden door de schepenbank van Breda onder

meer Petrus Bekkers en diens vrouw Maria Bles gehoord, die verklaarden op 10 oktober

door Van den Oever met de 'alder impertinentste, brutaalste uitdrukkingen' te zijn
beledigd. De verdachte diende daarop twee rekesten bij de Staatse Raad in: tegen de

gerechtso fficier en de schepenen van Breda verzocht hij een mandement poenaal, tegen
Bekkers  en Bles een mandement  'om een actie te institueren', te weten een actie  uit
injurie.322 Het eerste verzoek werd door de Raad aangehouden totdat er te Breda

inlichtingen zouden zijn ingewonnen over het tegen de requirant lopende onderzoek,
het tweede totdat er een comparitie van partijen voor commissarissen zou hebben

plaatsgevonden. Op beide rekesten werd uiteindelijk negatief beschikt.323 Wellicht
ten overvloede zij bij deze zaak aangetekend, dat het mandement 'om een actie te
institueren' waarom Van den Oever het hof tevergeefs verzocht, geen ander is dan

het mandement a lege di#amari waarover in het bovenstaande is gesproken. Dit blijkt
met name uit de 'memorie' die de requirant aan zijn verzoekschrift heeft toegevoegd,
waarin onder meer wordt verwezen naar hetgeen Voet over de actie wegens diffamatie
opmerkt.324 Men zou over deze casus dan ook mogen opmerken, dat Van den Oever
zich blijkbaar gediffameerd achtte door de beweringen van Bekkers en Bles dat hij
hen had geinjurieerd.  Men kan evenwel ook aannemen dat hij  in de desbetreffende
actie louter een middel zag om, indien de wederpartij geen vordering instelde of hun
vordering door de Raad werd afgewezen, de door deze partij tegenover de Bredase
schepenen afgelegde verklaringen in twijfel te trekken.

Een 'oneigenlijk gebruik' van de actie uit diffamatie, gecombineerd met een
verbodsactie, werd in elk geval wel gemaakt door de schipper Albrecht Verdoren
uit Roosendaal.325 Verdoren zou tijdens een drinkgelag in een herberg hebben beweerd
dat de schepenen van zijn woonplaats dieven en schelmen waren. Door de schout van

Roosendaal, Adriaan van Zeventer, was deswege een criminele procedure tegen hem

aangespannen voor de plaatselijke schepenbank. Verdoren verzocht op 27 september
1683 evenwel een 'mandement poenaal en ex lege diffamari' tegen de schout en

schepenen. Met deze dubbele actie wilde hij allereerst voorkomen dat de schepenen
als rechters in eigen zaak zouden optreden.326 Bovendien, zo vervolgde hij, was
het moribus overbekend dat niemand wegens een verbale belediging criminaliter kon
worden aangesproken.327 Als de schout en schepenen een - civiele - actie tegen hem
meenden te hebben, dan moesten zij deze instellen voor de Raad van Brabant als

322 RANB, RvB, inv.nr. 129, ful.  11-12 (30 januari 1786).
323 RANB, RvB, inv.nr. 129, fol. 19 (14 februari) resp. 25 (21 februari 1786).
324 Voet, Commentarius ad Pandeaas, ad D. 5.1 § 21.
325 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2232.
326 Het was overigens geenszins ongebruikelijk dat beledigde schepenen optraden als rechters in eigen

zaak: zie paragraaf 5.
327 In het volgende hoofdstuk zal blijken, in hoeverre Verdoren met betrekking tot deze mores een juiste

voorstelling van zaken gaf.

200



onpartijdige rechter. Evenals in de zaak van Van den Oever tegen Bekkers en Bles
was het de vermeende injuriant die zich in dit geval van de actio ex lege diffamari
bediende. De Raad honoreerde ook nu het gedane verzoek niet, maar wees de zaak
terug naar de schepenbank van Roosendaal die haar moest afhandelen tot het moment
van vonnis wijzen. Vervolgens zou de Raad een drietal rechtsgeleerden naar zijn keuze
- afkomstig uit Breda of's-Gravenhage - een concept-vonnis laten opstellen, dat door
de schepenbank ongewijzigd zou moeten worden uitgesproken. 328

4.3  Het  mandement   'in  cas  van  purge  crimineel'
Zoals een gediffameerde persoon de Raad een lettre de purge civile kon vragen tegen
een particulier die stelde een actie tegen hem te hebben, zo kon hij het college een
verzoek om een lettre de purge criminelle doen indien een gerechtsofficier beweerde
dat hij een strafvordering tegen hem kon instellen, zonderdaadwerkelijk tot vervolging
over te gaan. 329 Evenmin als dit een burger was toegestaan, mocht een officier immers
iemand niet 'zo maar' van een delict betichten.330 Deed hij zulks toch dan kon de
beweerde misdadiger, nadat hem een brief van purge crimineel was verleend, de officier
oproepen voor de Raad van Brabant te verschijnen en trachten zich van diens
aantijgingen te rehabiliteren. 331

Bij het selecteren van de civiele beledigingsprocessen in het archief van de Raad
vond ik twee zaken waarin aan een requirant een 'mandement in cas van purge
crimineel' is verleend, maar van beide procedures zijn weinig stukken bewaard gebleven
en is de afloop niet bekend. In het eerste geval verkreeg Joos Pascary Turcq, secretaris
van Wouw, een mandement van purge tegen de drossaard van deze plaats, Cornelis
de Peters, ter zake van een vermeende doodslag (1605-1607).332 In de processtukken
wordt Turcq aangeduid als 'impetrant in cas van purge crimineel en verweerder in
reconventie', zijn wederpartij als 'gedaagde  in  dit cas' respectievelijk 'eiser  in
reconventie'. Hieruit  valt  op te maken dat drossaard De Peters  bij  de  Raad  -  in
reconventie - een criminele actie tegen Turcq heeft ingesteld en dat deze actie door
het college samen  met de zuiveringsactie  van de secretaris is afgehandeld. Verder
kan worden vastgesteld dat Turcq zich aanvankelijk in voorlopige hechtenis bij de
Raad bevond, zoals artikel 618 van de Albertine in dezen ook voorschreef, maar dat
hij op zijn verzoek daaruit werd ontslagen.333 Vervolgens werd hij ook ontslagen
van zijn verplichting om in persoon voor de Raad te compareren en werd hem toegestaan
bij procureur te procederen. 334

328 Vonnis d.d. 3 december 1683: RANB, RvB, inv.nr. 830, vonn.nr. 8572: inv.nr. 25, fol. 5.
329  Gaillard, Le Conseil de Brabant,  II,  67.
330 Zie hoofdstuk II paragraaf 4.5.1.
331  Albertine-ordonnantie art. 618; Loovens, Praaycke, H.4.7. Voor de purge crimineel zie ook W. Meeuwis,

De vierschaar. De criminele rechtspmak in het oude Antwerpen van de veertiende tot het einde van
de achttiende eeuw (Kapellen 1992) 74-75.

332  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 206. Stukkendie opdeze civiele zaak betrekking hebben, bevinden
zichookineenprocesdossierdatbijhetinventariserenalsstrafzaakisaangemerkt: inv.nr. 447.doss.nr.
5.

333 RANB, RvB, inv.nr. 817, vonn.nr. 1964 (1 oktober 1605).
334 RANB, RvB, inv.nr. 817, vonn.nr. 1975 (16 december 1605).
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De tweede zaak betrof een mandement van purge crimineel verleend aan een aantal

ingezetenen van de baronie van Breda, die volgens drossaard Johan van Aerssen de

heer van Breda 'in sijne hooghe ere ende fame grootelicx geinjurieert' zouden hebben

(1617).335 De heer van Breda had namelijk enkele percelen grond binnen de baronie,
waarvan deze ingezetenen beweerden pachters te zijn, verkocht aan derden. De
vermeende pachters zouden het daarop bestaan hebben de heer 'opentlijk te accuseren

van injustitie', hem daarbij 'seer injurieuse en diffamante woorden' toevoegend en
allerlei kwaad toewensend.  Ook in deze zaak wordt de gerechtsofficier aangeduid

als 'gedaagde in cas van purge' en'eiser in reconventie', waaruit mag worden afgeleid

dat hij zijn actie uit injurie rechtstreeks aan de Raad heeft voorgelegd.
Onder de criminele beledigingszaken in 's Raads archief trof ik evenwel nog twee

gevallen van een purge crimineel aan. Evenals de twee reeds besproken zuiveringsacties

werd het onderhavige tweetal door middel van een 'mandement in cas van purge

crimineel' bij de Raad aanhangig gemaakt. De reden dat deze processen als strafzaken

zon geinventariseerd, is waarschijnlijk hierin gelegen dat in beide gevallen de procureur-

generaal van Brabant, na door de impetrant van het mandement van purge voor de
Raad te zijn gedaagd, een criminele eis tegen deze impetrant deed uitgaan. Nu het

echterookbij dezezakenprimairgaat omzuiveringsacties, ingesteld doorparticulieren
wier goede naam werd aangetast doordat zij van het plegen van strafbare feiten werden

beticht, zou men ze beter bij de civiele beledigingsprocessen kunnen onderbrengen.
Ik wil ze dan ook op deze plaats - en niet in het aan de criminele zaken gewijde

volgende hoofdstuk - ter sprakebrengen. Beideprocessen leveren intussen interessante

gegevens  op  over de figuur van de purge crimineel.  In de ene  zaak werd een mandement

van purge verleend aan Pieter Coolen, schepen van Bergen op Zoom en rentmeester

van de armen van die plaats.336 Rentmeester Coolen werd door Martinus Brouwers,

oud-burgemeester van Bergen op Zoom, verweten dat hij in 1662 gelden had verduisterd

die waren ingezameldvoor deplaatselijke armen engebrekkigen. Uitdeprocesstukken
kan worden opgemaakt dat Brouwers het officie-fiscaal van de Raad van dit voorval

op de hoogte had gesteld. In de 'eis met middelen' die Coolen op 28 november 1663

produceerde, stelde hij namelijk dat hij op grond van het hem verleende mandement

niet alleen Brouwers voor de Raad mocht dagen, maar ook de procureur-generaal
van Brabant als deze door Brouwers 'partij zou worden gemaakt'.337 Coolen verlangde

dat de Raad hem 'puijr, suijver en[de] innocent' zou verklaren ten aanzien van het

delict dat hem was voorgeworpen.338 Hij was immers 'een man met eeren, staende

ter goeder naem en[de] faem' bekend en hij wenste de aantijging aan zijn adres dan

ook niet over zijn kant te laten gaan.339 Uit het advertissement van rechten van

Brouwers blijkt vervolgens dat de oud-burgemeester zich als gedaagde 'in cas van

purge' voegde aan de zijde van de procureur-generaal en dat laatstgenoemde in

335 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 365.
336 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 78.
337 Eis met middelen, artt.  17-21.
338 Eis met middelen, artt. 22-26.
339 Eis met middelen, art. 9
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reconventie een criminele actie tegen Coolen instelde.340 De inhoud van de criminele
eis kan deels worden afgeleid uit het vonnis dat de Raad van Brabant op 23 oktober
1673 tussen Coolen en de procureur-generaal wees. In dat vonnis ontzegde de Raad
aan Coolen de eis en conclusie die deze 'in cas van purge' tegen de procureur-generaal
had genomen en verklaarde hem in reconventie incapabel tot het uitoefenen van publieke
functies in Bergen op Zoom. Voor het overige werd de eis van het officie-fiscaal
afgewezen.341 Op diezelfde datum wees de Raad nog een tweede vonnis, waarin
hij de rentmeester ook zijn eis en conclusie 'in cas van purge' tegen Brouwers
ontzegde. 342

Van het andere geval waarin door de procureur-generaal in reconventie een
strafvordering tegen een impetrant van een mandement van purge crimineel werd
ingesteld, kon geen eindvonnis vanhet Brabantsehofworden achterhaald. De inleiding
tot de onderhavige procedure vormde het mandement van purge dat op 3 februari
1734 was verleend aan Salomon EpraYm en Simon Heijmans, kooplieden te 's-
Hertogenbosch.343 Deze kooplieden waren door hun college Johan Pieter Stillekens
voor de schepenbank van 's-Hertogenbosch gedaagd omdat zij hem nog een bedrag
van 11.876 guldens schuldig zouden zijn in verband met geleverde wijn en andere
waren.344 EpraYm en Heijmans betoogden echter dat zij de rekeningen van Stillekens
volledig hadden voldaan en overlegden de schepenbank een door hun wederpartij
ondertekende  'acte van acquit en betaelinge', opgemaakt op 2 november  1732 bij  de
eindafrekening van de transactie. Stillekens benaderde daarop de hoog- en laagschout
van 's-Hertogenbosch, Reijnhard Burchart Rutger graaf van Rechteren, en beweerde
dat deze acte vals was, waarna de schout de vermeende valsheid in geschrifte onder
de aandacht van het Brabantse officie bracht.345 Epraim en Heijmans nu daagden
de subalterne gerechtsofficier en - indien deze door hem'partij zou worden gemaakt' -
de procureur-generaal voor de Raad van Brabant en vorderden dat zij 'puijr, suijver
en innocent' zouden worden verklaard. Tijdens de zuiveringsprocedure die volgde,
werden door de purganten en hun wederpartij mondelinge pleidooien gehouden op

340  'Advertissement of motief van rechten' voor Martinus Brouwers.  Van dit ongedateerde en niet in artikelen
ingedeelde advertissement is slechts de eerste pagina bewaard gebleven.

341 RANB, RvB, inv.nr. 819, vonn.nr. 4052.
342 RANB, RvB, inv.nr. 819, doss.nr. 4053.
343 RANB, RvB, inv.nr. 76, fol. 25.
344  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 198: 'pleitmemorie' van de hoog- en laagschout van 's-Hertogenbosch,

gedaagde bij mandement van purge crimineel. Epralm en Heijmans zouden hun crediteur reeds een
bedrag van 30.000 guldens hebben betaald: inv.nr. 76, fol. 62.

345  Valsheid in geschrifte was een delict dat ten tijde van het Ancien Rdgime als zeer ernstig werd beschouwd.
Door Karel V was het 'crimen van valsheden'  in een plakkaat d.d. 30 januari  1545 met de doodstraf
bedreigd (GPB, I, 383). Voor de berechting van de diverse typen valsheden in Brabant, zie F.
Vanhemelryck, 'Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk voornamelijk te Brussel in
de XVe eeuw', TvR 34 (1966) 396-398, alsmede 'Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in enkele
Brabantse steden inde XVe eeuw', VHB 3 (1969) 108-111; Lindemann, 'De competentie in strafzaken
in eerste aanleg', 56.
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2  en  3 maart 1734346, waarna op 4 maart de ingeleverde processtukken door de Raad
werden gelezen.347 De daarop volgende dag beval het college dat EpraYm en Heijmans
moesten worden verhoord op artikelen, die daartoe door de procureur-generaal en
de schout zouden worden ingediend.348 Dit verhoor op artikelen, waarom reeds tijdens
de rolzitting van 24 februari was verzocht, zal betrekking hebben gehad op de criminele
actie die tegen de purganten werd ingesteld.  Van de onderhavige zaak is verder nog
slechts bekend dat de Bossche kooplieden na dit verhoor door de Raad uit hun
voorlopige hechtenis werden ontslagen. 349

5. CIVIEL VERVOLGDE STRAFZAKEN

Bij de beschrijving van de verschillende procesgangen bij de Raad van Brabant is
opgemerkt dat de civiele procedure, zoals dat ook bij andere rechtbanken gebruikelijk
was, ook werd gebruikt voor de vervolging van niet-capitale delicten.350 Deze niet-

capitale of civiele strafzaken konden in eerste aanleg bij de Rand aanhangig zijn gemaakt
door de procureur-generaal van Brabant, maar konden het college ook in hoger beroep
zijn voorgelegd door een subalterne gerechtsofficier of een veroordeelde. De civiele
strafzakendieterzake vanbelediging voorhet Brabantsehofhebbengediend, betreffen
alle beroepszaken.

351

Metbetrekkingtotdedooreengerechtsofficiercivilitervervolgdebeledigingszaken
- het betreft slechts een achttal processen - kan men zich in de eerste plaats afvragen,
om wat voor beledigingenhet ging. In twee van de acht gevallen, die in de voorgaande
paragrafen reeds zijn besproken, bestond de belediging in een uiting van contempt
ofcourt: de Gulpenaar Willem Slijpen beledigde het hooggerecht van 's-Hertogenrade
door zich te verzetten tegen het vonnis waarbij hij was veroordeeld, en Govert van
Alphen uit Bergen op Zoom voegde de lokale rechtbank een belediging toe in de vorm
van een verregaande verstoring van een rechtszitting.352 De overige zes processen
hadden betrekking op mondelinge beledigingen, meer bepaald onheuse aantijgingen,
aan het adres van lokale overheidscolleges of -functionarissen. GeYnjurieerd werden
achtereenvolgens
- een van de schepenen van Vierlingsbeek353,

346  RANB, RvB, inv.nr. 76, fol. 52,56,57; inv.nr. 5, res.nr. 2861. Het valtnietmetzekerheid te zeggen,
wie er pleidooien hebben gehouden. Het procesdossier bevat in elk geval een 'pleitmemorie' van de
schout van Den Bosch. Verder blijkt uit de notulen van de Raad dat EpraT'm en Heijmans tijdens -
hun? - pleidooien afzonderlijk waren gedetineerd, maar dat de advocaten en procureurs vrije toegang
tot de purganten hadden: inv.nr. 5, res.nr. 2862.

347 RANB, RvB, inv.nr. 76, fol. 59.
348 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.548.
349 RANB, RvB, inv.nr. 76, fol. 81; inv.nr. 5, res.nr. 2866 (25 maart 1734).
350 Zie hoofdstuk I paragraaf 4.
351  Wenste de procureur-generaal van Brabant een belediger te vervolgen, dan stelde hij steeds een aCtio

criminalis tegen hem in, zoals nog zal blijken in het volgende hoofdstuk.
352 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676 resp. 2606. Zie m.n. paragraaf 2.1.
353 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1089.
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- de schout, schepenen en secretaris van Hoeven, alsmede de drossaard van het
oostkwartier van Bergen op Zoom354 

- de drossaard van Steenbergen S,
- de magistraat van Bergen op Zoom, in het bijzonder de buitenburgemeester356,
- de schepenbank van Oud-Gastel, respectievelijk enkele leden van dit college357

- een van de schepenen van Bergen op Zoom88

Een uitspraak van de Raad van Brabant kon in geen van deze zes gevallen worden
achterhaald. Bekend is slechts dat zij in hoger beroep aan het Haagse gerechtshof
zijn voorgelegd. De dossiers bevatten evenwel (bijna) uitsluitend stukken van de
processen aquo - processendie intussen wel een aantal interessante gegevens opleveren
over de ratione omcii ingestelde actie uit injurie. Aan enkele daarvan zal ik in het
onderstaande aandacht besteden.

In eerstgenoemde zaak, waarin Hendrik van den Wijenberch voor de schepenbank
van Vierlingsbeek was gedaagd omdat hij een van haar leden voor leugenaar had
uitgemaakt, spitsten partijen hun rechtsstrijd toe op de kwestie, of het slachtoffer 'in
functie' of 'in persoon' was beledigd. Aanlegger Alexander van Heusden, als
gemachtigde van de ambtman van Grave en het Land van Cuijk, beweerde dat de
schepen 'in bedieninge van sijn schepenampt' was toen hij de krenkende woorden

kreeg toegevoegd. In zijn conclusie van antwoord ontkende Van den Wijenberch niet
zijn slachtoffer te hebben geYnjurieerd, maar bestreed slechts dat hij hem de injurie
'ten aansien van sijne offitie ofte scepenampt' had aangedaan. Betrokkene was zijns
inziens slechts als priv6-persoon op de locus delicti - het hoofdgerecht van Cuijk -
aanwezig geweest. De rechtbank, die blijkens de redactie van haar vonnis aan het
onderhavige twistpunt voorbijging, veroordeelde Van den Wijenberch op 16 maart
1655 tot een pecuniele amende van drie gouden guldens. 359

In de proceduren die in 1677-1678 tegen procureur Arnold van Hesselt werden

aangespannen wegens opeenvolgende beledigingen van de schepenen van Oud-Gastel
komt naar voren, dat een gerechtsofficier een civiele actie kon competeren ongeacht
of de slachtoffers in functie waren toen zij werden beledigd of niet. Wegens zijn zeer
onrespectvolle gedrag tegenover de schepenbank van Oud-Gastel, die hij enige 'enorme
injurien' had toegevoegd, was Van Hesselt door dit gerecht de toegang tot haar zittingen

ontzegd. Geen van de rekesten of andere schrifturen die hij namens een client zou
indienen, zou door de beledigde schepenen nog in behandeling worden genomen. Toen
Van Hesselt vervolgens in een herberg te Oud-Gastel enkele van deze schepenen tegen
het  lij f liep, maakte  hij  hen  uit voor 'schelmen'  die 'geen recht en deden'.  Deze
uitlatingen kwamen hem op een nieuw proces voor de Gastelse schepenbank te staan.
Door tussenkomst van enige 'goede luijden' van zijn woonplaats kwam het deze maal

354 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1122.
355 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1218.
356 RANB, RvB, inv.nr. 788. doss.nr. 1261.
357 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2072.
358 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3549.
359 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1089: extract uit de civiele rol van de schepenbank van Vierlingsbeek

(10 oktober-16 maart 1655).
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evenwel niet tot een veroordeling: de procureur beloofde drossaard IJsbrand Schenck
zich voortaan in acht te zullen nemen, waarna deze zich bereid verklaarde om - tegen

een bedrag van drie pond - van verdere vervolging af te zien. Van Hesselt deed zijn
belofte echterniet langgestand. Bij deeerstvolgendegelegenheidginghij deschepenen
van zijn woonplaats opnieuw op de tenen staan, 'hen flaterent met een boete van 3
[ponden] te connen volstaen'.  En zo werd hij ten derden male wegens belediging voor

de schepenbank van Oud-Gastel gedaagd. Hoe het deze keer voor de procureur afliep,
is niet bekend. Tijdens de procedure werd hij intussen wet tot een boete van 25 pond
veroordeeld wegens vechten met ene Hendrik van Chaam. Dit zal er zijn oordeel over
de lokale rechtspraak waarschijnlijk niet beter op hebben gemaakt...360

De besproken casus laten beide zien dat het in het geheel niet ongebruikelijk was
dat schepenen - om met de in paragraaf 4.2 ten tonele gevoerde Albrecht Verdoren
te spreken - als rechters in eigen zaak optraden indien zij waren beledigd. Dat een
beledigde gerechtsofficier ambtshalve een civiele procedure kon initieren, blijkt uit
het nu volgende geval.   Op 22 december   1659 werd Hendrik Dingeman Zegers  uit
Steenbergen door de plaatselijke schepenbank veroordeeld om een te zijnen laste

uitgeschreven obligatie te voldoen aan jonkheer Dirk van Hoogendorp, drossaard en
dijkgraaf ter genoemde plaatse. Zegers kon vervolgens niet nalaten op te merken,
dat Van Hoogendorp de bewuste obligatie door middel van 'valsche practijcqen' en
'sinistere strecken' zou hebben bekomen. De drossaard daagde hem daarop nomine
ollicii voor de schepenen van Steenbergen en vorderde honorabele en profitabele betering
van deze smadelijke woorden. De dader zou blootshoofds, geknield en met gevouwen
handen God, Justitie en Van Hoogendorp om vergiffenis moeten bidden en moeten
verklaren dat zijn uitlatingen hem van harte leed deden en dat zij in strijd met de
waarheid waren gedaan. Bovendien zou hij moeten worden veroordeeld tot een financiele
amende van 300 guldens tenbehoeve van de armen vande stad.361 Een gerechtsofficier
die ambtshalve een actie uit injurie instelde, zo kan worden vastgesteld, kon eenzelfde
soort 'betering' van het voorgevallene vorderen als een geYnjurieerde particulier die
zich van deze actie bediende.

Gaf drossaard Van Hoogendorp in zijn 'aanspraak' expliciet aan waartoe de gedaagde
moest worden veroordeeld, vaker kwam het voor dat een gerechtsofficier de precieze
invulling van de honorabele en/of profitabele amende aan de rechtbank overliet. In
het geval van Johan de Schafter bijvoorbeeld, die tijdens een vergadering van de Brede
Raad van Bergen op Zoom - onder meer - de buitenburgemeester van de stad had
beledigd, vorderde de officier een zodanige pecuniele amende als de schepenbank
gepast oordeelde. Verder werd geeist dat De Schafterhet slachtoffer, indiens kwaliteit
van buitenburgemeester, om vergiffenis zou bidden en dat hij onbevoegd zou worden
verklaard omgedurende zekere tijd openbare functies in Bergenop Zoom te bekleden.
Tenslotte diende hem vooralsnog de toegang tot de vergaderingen van de Brede Raad
te worden ontzegd.362 In de eerder beschreven zaak tegen Hendrik van Wijenberch

360  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2072: extract uit de civiele rol van de schepenbank van Oud-Gastel

(ongedateerd).
361 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1218.
362 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr.  1261. Zie ook paragraaf 2.1.
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uit Vierlingsbeek werd gevorderd dat deze de eer en deugd van de door hem beledigde
schepen zou bevestigen en zou verklaren dat deze persoon een eerlijk en bekwaam
functionaris was. De gedaagde moest voorts worden veroordeeld tot een correctie
naar goeddunken van de schepenbank. En drossaard IJsbrand Schenck eiste slechts
dat procureur Arnold van Hesselt een zodanige pecuniele en arbitraire strafzou worden
opgelegd als de schepenen in deze zaak gepast achtten. In het proces tegen Govert
van Alphen tenslotte volstond de gerechtsofficier met een profitabele amende van 2000
Carolus guldens. Een honorabele amende werd niet gevorderd, waarschijnlijk omdat
Van Alphens gedrag werd geoordeeld een 'onuitwisselijcke, ende irreparabile injurie'
in te houden. 363

Aan het einde van deze paragraaf wil ik de lezer er aan herinneren dat, indien
een schout of drossaard die ambtshalve een actie uit injurie had ingesteld tijdens de
procedure kwam te overlijden, diens erfgenamen deze procedure konden voortzetten.
Werd een door een lagere rechter veroordeelde injuriant door de Raad van Brabant
in hoger beroep ontvangen, dan kon hij de erfgenamen van een ten processe overleden
officier zelfs verplichten de beroepsprocedure te vervolgen. Ook in dit opzicht verschilde
de publieke actie uit injurie niet van de private.364

6. PROCESPRAKTIJK EN RECHTSLITERATUUR

In de vorige afdelingen is aan de hand van een aantal concrete voorbeelden aandacht
besteed aan de acties die het slachtoffer van een belediging of een gerechtsofficier
tegen de dader kon instellen en aan de verweermiddelen waarmee laatstgenoemde
kon trachten deze acties te pareren. Thans wil ik enkele opmerkingen maken over
het juridische fundament waarop partijen hun ten processe gepresenteerde stellingen
lieten steunen. De door eiser ofgedaagde aangevoerde rechtsregels kan men aantreffen
in de  'advertissementen van rechten', 'deducties', 'memorien' en dergelijke, die van
veel procedures bewaard zijn gebleven.365 In de loop van de periode waarin de Staatse
Raad heeft bestaan, werd de omvang die met name advertissementen en deducties
konden aannemen steeds groter. Besloegen deze geschriften in de zeventiende eeuw
in de regel een 100 tot 300 artikelen366, in de eerste helft van de achttiende eeuw
liep het aantal artikelen dikwijls op tot 500 6 600367, terwijl het in de tweede helft

363 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2606. Zie ook paragraaf 2.1.
364  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1122 (Steenbor vs. Angsten) en 3676 (Slijpen vs. Ghijsen). Voor

alle details zij verwezen naar paragraaf 3.4.
365 In tegenstelling tot een advertissement en een deductie was een memorie meestal niet onderverdeeld

in artikelen en niet ondertekend doordegene die haarhad vervaardigd. Voordeze geschriften zie nader
hoofdstuk I paragraaf 4.1.

366 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365, 437, 540, 543, 854, 861, 921, 1018, 1122, 1126, 1956,
2188,2734. Het advertissement dat in 1656 voor de rechtsopvolgers van Arnold van Steenbor werd
vervaardigd, was met zijn 656 artikelen opvallend groot: inv.nr. 788, doss.nr. 1122.

367 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3067, 3094, 3130.

207



van die eeuw kon varitren van 1000 tot 2000 stuks. 368 Naarmate de schrifturen van
advocaten en procureurs verder uitdijden, zo kan men in het algemeen opmerken,
namen ook het aantal verwijzingen naar de voor het geschil relevante rechtsregels
in getal toe.369 In de onderhavige paragraaf wil ik een kort overzicht geven van de
bronnen waaruit partijen hebben geput om hun stellingen van de benodigde juridische
argumenten te voorzien, waarbij ik mij vooral wil bepalen tot de rechtsgeleerde
literatuur.

In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat in nagenoeg alle advertissementen

en dergelijke de procespartijen zich rechtstreeks op bepalingen uit het Corpus iuris
civilis beroepen, in het bijzonder op die uit de Digesten. Soms wordt, indien een
belediging gepaard is gegaan met handtastelijkheden, in algemene termen verwezen
naar de La Cornelia de iniurits of de Lex Aquilia.no Is er een overheidsfunctionaris
in een beledigingsproces betrokken, dan wordt er wel eens een beroep gedaan op de
Lex Julia de vi publicis.371 Directe verwijzingen naar costumiere rechtsregels treft
men daarentegen niet of nauwelijks in de hier bedoelde stukken aan.372 Wel vindt
mener soms de stijl vanprocederen ofdejurisprudentie vaneen rechtbank aangehaald.
Ter illustratie moge de memorie dienen die schipper Albrecht Verdoren indiende ter
fundering van zijn verzoek aan de Raad om een 'mandement poenaal en ex lege
diffamari'.373  In deze memorie wordt onder meer verwezen  naar een uitspraak van
de Raad van 14 februari 1675 waarbij een requirant een dergelijk mandement werd
verleend. Als bijlage is het bevel aan de deurwaarder om de gerequireerden te
dagvaarden toegevoegd. Verdoren baseert zijn verzoek evenwel niet uitsluitend op
de eigen procespraktijk van de Haagse Raad van Brabant maar tevens op die van de
Brusselse Raad en van het Hof van Holland, waar hij verwijst naar de arrestenbundel
van Petrus Stockmans en naar de Papegay, het formulierboek van Willem van374

Alphen375,

368 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3642, 3676,3787,3859. Relatief klein in omvang zijn de
advertissementen van Diederik Huijgens (376 artt.) en Willem Bangeman (776 artt.) uit 1779: inv.nr.
788, doss.nr. 3745.

369  Er zijn evenwel uitzonderingen op deze regel. Zo bevat het advertissement van Nicolaas van Cuijlenborch
uit 1788, groot 1538 artikelen, slechts een viertal allegaties: RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676.

370 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3716: deductie van rechten voor Jacob van Campen.
371 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676: advertissement van rechten voor de rechtsopvolgers van

Laurens Ghijsen.
372 In de deductie van rechten voor Hugo de Groot, drossaard en schout van Bergen op Zoom, wordt

verwezen  naar de costuimen betreffende het 'dagement voor burgemeesters':  RANB, RvB, inv.nr.
788, doss.nr. 2606 (zie paragraaf 2.1).

373 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2232 (zie paragraaf 4.2).
374 Decisionum Curiae Brabantiae sesqui centuria, dec.  108. In het advertissement van rechten voor de

rechtsopvolgers van Laurens Ghijsen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3676) wordt verwezen naar
een uitspraak van de Raad van 29 februari 1668, opgenomen in het tractaat van Pieter Bort over de
wijze van procederen in criminele zaken. Op de Instructie van de Raad wordt een beroep gedaan in
de pleitmemorie van Reijnard Burchart Rutger graaf van Rechteren (inv.nr. 447, doss.nr.  198).

315  Papegay ofte formutierboek van alderhande requesten,  mandamenten, conclusien,  als anders in de
dagelijksche practijcken dienende voor de  respectiven Hoven van Justitie  in  Hollandt. V erwezenwor(it
naar fol. 402 van de uitgave van 1668. De Papegay wordt ook aangehaald in de deductie voor Evert

Admirael (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3130: procedure in eerste aanleg) en in de pleitmemorie
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Het merendeel derjuridische argumenten waarop beledigde enbeledigerhunstellingen
hebben gebaseerd, hebben zij ontleend aan de rechtsgeleerde literatuur. In de
advertissementen van rechten en dergelijke die in de zeventiende en in het begin van
de achttiende eeuw zijn vervaardigd, treft men nog verwijzingen naar werken van
middeleeuwse legisten aan, zij het op beperkte schaal.376 Bartolus377 en Baldus378

bijvoorbeeld worden elk door acht procespartijen aangehaald, Aretinus379 door vijf
partijen, terwijl dooreveneens vijfpartijen eenberoep wordt gedaan opde Accursische
glosse380 Voorts wordt in drie processen verwezen naar Jason de Mayn0381, in
twee processen naar Paulus de Castr0382, Alexander de Imola383 en Salicetus384.

Namen van beroemde middeleeuwse canonisten, zoals Hostiensis en Johannes

Andreae385, duiken slechts zeer sporadisch in de pleitstukken op. De Brabantse
praktizijns blijken zich vooral te hebben bediend van de 'modernere' commentaren
van de juristen van de Nieuwe Tijd en dan met name van de geschriften van Noord-
en Zuidnederlandse auteurs.     Het    werk    dat het meest wordt aangehaald,    is    de
Commentarius ad Pandeaas van Johannes Voet.386 Dit commentaar, waarvan het
tweede deel - met daarin de paragrafen gewijd aan de actio iniuriarium - in 1704 werd
gepubliceerd, lijkt de weg naar de praktische gebruiker vrij snel te hebben gevonden,
nu er reeds in een beledigingsproces uit 1710-1711 naar wordt verwezen. 387 Verder
valt het op dat de schrijver, overleden in 1713, zelfs nog in advertissementen die aan
het einde van de achttiende eeuw zijn vervaardigd, dikwijls wordt geciteerd als
'professor Voet'.388 Als tweede gezaghebbende auteur kan Hugo de Groot warden
genoemd, aan wiens autoriteit in beledigingszaken vooral de Inleidinge    tot   de
Hollandsche rechts-geleerheid ten grondslag ligt.389 De vroegste verwijzing naar

van Reijnard Burchart Rutger graaf van Rechteren (inv.nr. 447, doss.nr.   198).  In de Vlaamse  zaak
die aande Raad is voorgelegd (inv.nr. 788, doss.nr. 3859) vindt men een verwijzing naarde Instructie
van het Hof van Holland.

376 Indezeventiendeenachttiendeeeuwzoudemiddeleeuwserechtsliteratuurvolledigwordenverdrongen
door nieuwe typen juridische commentaren.  Vgl.  A.  Wijffels, -Mos italicus"  in der Anwaltspraxis
des Grossen Rates zu Mecheln und des Hofes von Holland (ca. 1460-1580)' in: H. de Schepper, red.,
Hochste Gerichtsbarkeit im Spatmittelatter und derfriihen Neuzeit. Internationates Rechtshistorisches

Symposium, Amsterdam,  1.-3.  Juni 1984 (Amsterdam  1985)  116-117.
377 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365, 854, 1018, 1891, 1894, 2931.
378 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365,437, 854, 1018,1894, 1956,2931.
379 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365, 854, 861, 1018, 2931.
380 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854, 1894, 1956, 2931, 3130.
381 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854, 1956,2931.
382 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854, 1018.
383 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365, 2931.
384 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 365, 1894.
385 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 437, 1018.
386  Geciteerd door veertien procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3094,3130,3199,3278,

3642,3676,3716,3703, 3745,3780,3786,3859).
387 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3094.
388 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3642,3716,3786, 3859.
389 Geciteerd doorelf procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1218,1894,2188,2734,2931,

3130, 3642, 3676, 3716, 3786). Voorts wordt door vier partijen verwezen naar De Groots De iure

belli ac pacis (doss.nrs. 1894, 2606, 2931, 3786).
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dit werk, dat in 1631 in druk verscheen, heb ik in een deductie uit 1659 aangetrof-
fen.390 Ook De Groot wordt enkele malen met veel eerbied door een raadsman

geciteerd. In het advertissement van rechten voor Nicolaas van Cuijlenborch bijvoorbeeld
wordt verwezen naar 'de nadrukkelijke woorden van den Onsterfelijken Hugo de Groot'
in paragraaf III.36.3 van zijn Inleiding.39' En de drossaard en schout van Bergen
op Zoom, die ook Hugo de Groot heette, stoelde de civiele strafactie die hij tegen
Govert van Alphen instelde mede op paragrafen uit het 'incomparabel' tractaat De
iure belli acpacis van zijn 'hooghgeleerden' naamgenoot.392 Indepleitstukken worden
voorts de In  leges municipales eiusdem civitatis ac provinciae Mechlinensis commentaria
ac notae van Paulus Christinaeus en de Decisiones Curiae Frisicae van Johannes393

van der Sande394 met regelmaat aangehaald. Veel voorkomende namen in deze stukken
zijn verder Simon Groenewegen395, Antonius Matthaeus II3% Simon van Leeu-
wen397 en Joos de Damhoudet.

Van de buitenlandse juristen is de Duitser Andreas Gail de meest geciteerde. 399

Het aantal advertissementen waarin zijn naam opduikt, is nog groter dan dat waarin
Voet wordt genoemd.400 Andere schrijvers uit Duitsland die regelmatig worden
aangehaald, zijn Matthias Berlich401, Joachim Mijnsinger'02 en vooral Benedict

390 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1218.
391 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786.
392 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2606.
393  Geciteerddoor tienprocespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 921,1126,1218,1891,1956,

2931, 3130, 3642, 3716). Voorts wordt door twee partijen verwezen naar Christinaeus' Practicarum
quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et observatarum decisiones (doss.nrs.
1018, 3094).

394 Geciteerd doorelf procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1218,1534,1894,2606,2734,
2931, 3130,3278?, 3642, 3716).

395 De Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis van Groenewegen wordt door negen procespartijen
aangehaald (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1018,1218,1894,2188,2502,3199,3278,3676,
3786). Voorts wordt door 66n partij verwezen naar schrijvers commentaar op de Inkidinge van De
Groot (doss.nr. 3716).

396 Matthaeus' De criminibus wordt door negen procespartijen aangehaald (RANB, RvB, inv.nr. 788,
doss.nrs. 1894,2188,3130,3199, 3588,3642, 3676, 3716,3786).

397   Naar Van Leeuwens Censuraforensis wordtdoorzevenprocespartijenverwezen(RANB, RvB, inv.nr.
788, doss.nrs. 2931,3130,3676,3716,3745,3781,3786), naar diens Het Roomsch Hollandsch recht
door twee partijen (doss.nrs. 2188, 3130).

398 Geciteerd door zeven procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1018,2188,2606, 2734,
3676; inv.nr. 447, doss.nr. 198). Verwezen wordt naar zowel de Latijnse editie (Praxis rerum
cnminatium) als de Nederiancise editie (Practjcke ende handbouck in cnminele zaeken) van Damhouders

commentaar op het strafrecht.
399 Geciteerddoorachttienprocespartijen(RANB, RvB, inv.nr. 788,doss.nrs. 854,861,921,1122,1369,

1534, 1861, 1894, 1956,2734,2931,3067, 3130,3278,3619, 3676,3703,3786).

400 Over de gehele linie genomen, is het aantal verwijzingen naar Voet echter beduidend groter dat het
aantal verwijzingen naar Gail. In het advertissement van rechten voor de rechtsopvolgers van Laurens
Ghijsen b.v. wordt Voet twaalf maal geciteerd en Gail slechts Edn maal: RANB, RvB, inv.nr. 788,
doss.nr. 3676.

401 Geciteerd door zeven procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854, 1018, 3130, 3199,
3642, 3703, 3716).
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Carpzov403. Naar het werk van Franse juristen wordt, de Codex Fabrianus van
Antonius Faber uitgezonderd404, weinig verwezen. Het aantal malen dat een Italiaanse
jurist wordt geciteerd, is daarentegen relatief groot. Ik noem in dit verband slechts
de namen van Julius Clarus405, Farinacius#06, Menochius407 en Bossius408. Voor
de volledigheid - althans in geografisch opzicht - mogen ook Antonius Gomez*)9
en Simon vaz Barbosa410 uit Spanje-Portugal in dit korte overzicht niet ontbreken.

De gegevens van dit overzicht wijken intussen - vooral waar het het werk van
Nederlandse auteurs betreft - deels af van de resultaten van eerder verricht onderzoek
naar 's Raads rechtspraak. De Hollandse jurist Pieter Bort bijvoorbeeld, naar wie
vaak in leenzaken41 1 en in kwesties aangaande het appelrecht in strafzaken412 wordt
verwezen, wordt in beledigingszaken bijna niet aangehaald. Ook schrijvers als Anselmus,
Gudelinus, Van der Zype en Libert Francois Christijn, dikwijls geciteerd met betrekking
tot de (in-) appellabiliteit van criminele vonnissen, blijken op het terrein van de iniuria
beduidend minder gezag te hebben gehad.

Overigens wordt door partijen niet slechts verwezen naar paragrafen uit rechtsgeleer-
de commentaren die op de belediging betrekking hebben. Veel allegaties betreffen
bijvoorbeeld bewijsrechtelijke regels, met name regels inzake het bewijs door getuigen.
Tijdens een proces kon dan ook zeer veel zijn gelegen aan hetgeen derden hadden
waargenomen van het injurieuze gedrag waarover werd geklaagd, zeker als het ging
om een mondelinge belediging die met allerlei feitelijkheden gepaard was gegaan.
Als voorbeeld wil ik de zaak van Jacob van Campen tegen Dingeman Houtepen noemen,
die in eerste aanleg diende voor de schepenbank van Wouw.413 Zoals men zich wellicht
nog zal herinneren, werd in deze zaak door Houtepen, die door Van Campen met
een actie uit injurie was aangesproken, aangevoerd dat het juist de eiser was die
onbetamelijk had gehandeld aangezien deze met zijn roekeloze rijgedrag bijna een
ongeluk had veroorzaakt.414 Ten processe produceerde de gedaagde een aantal

402 Geciteerd door acht procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854,861,921,1018,1218,
1534, 3199).

403  Geciteerd door der·tien procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1018, 1894, 2931, 3130,
3199, 3278, 3703, 3716, 3745, 3781, 3786; inv.nr. 447, doss.nr. 198).

404 Geciteerddoortien procespartijen(RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 1861,1894,1956,2188,2931,
3130, 3199,3278, 3549).

405 Geciteerd doorelf procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 437,1018,1534,1861,1894,
2931,3130,3199,3549, 3781).

406 Geciteerd doorelf procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854,1018,1861,1894,1956,
2232, 3199, 3716, 3781).

407 Geciteerd door zeven procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 854, 1126, 1018,1534,
3549, 3716).

408  Geciteerd door zes procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 540,1018,1534,1894,1956,
2188).

409 Geciteerd door vier procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 540, 1218, 1894, 3716).
410 Geciteerd door drie procespartijen (RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 2232, 3716).
411  Lindemann, 'De rechtspraak in leenzaken', 94.
412 Jacobs, 'Appel- en reformatierechter', 39.
413 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3716.
414 Zie paragraaf 3.3.1.

211



verklaringen van personen die hiervan konden getuigen. Door de advocaat van Van

Campen werd de geloofwaardigheid van deze getuigen echter betwijfeld, nu zij op
het bewuste moment juist de herberg hadden verlaten in de nabijheid van welke het
voorval hadplaatsgevonden. Zij zouden dus wel zekerdenodige glazentot zichhebben

genomen. De raadsman concludeerde dan ook dat aan de verklaringen van deze personen

geen waarde mocht worden gehecht. In de deductie van rechten die hij vervaardigde,

verwees hij naar paragrafen over het bewijsrecht van onder meer Farinacius, Mascardus

en Menochius, terwijl hij tevens het 'versje' van de Romeinse hekeldichter Juvenalis
aanhaalde: 'quam visjurato nolim tibi credere testi' (ook al ben je een beedigde getuige,

dan  nog  zou  ik je niet willen geloven).
415

Zoals uit bovenstaande deductie tevens moge blijken, wordt in de processtukken
niet slechts naar strikt juridische bewijsplaatsen verwezen. Men treft er bijvoorbeeld
ook argumenten in aan die zijn ontleend aan de werken van Aristoteles416, van
Ovidius417, aan het evangelie van Mattheus, het boek Deuteronomium en de brieven
van Paulus aan de CorinthWmw: Een van de raadslieden haalt voorts het adagium

Erasmi aan ('fures ipsi accusant'):19 Af en toe wordt een ten processe geponeerde

stelling kracht bijgezet met een spreekwoord. Toen bijvoorbeeld Hendrik Lamberts
in 1770 door Leonard Pelt werd aangesproken met een actie uit injurie, betoogde hij
dat hij juist deze Pelt was die ham had beledigd. Hij concludeerde dat de eiser zijn
vordering moest worden ontzegd en bediende zich daarbij van 'het aloude spreekwoord':
'die den Duijvel off Drommel bannen wilt, moet selffs reijn sijn'.420 En predikant
Johannes Ogiers, die in 1695 in zijn goede naam en faam was aangetast door Maria
van der Creecke, haalde 'de oude duijtsche spreeckwoorde' aan: 'den schelder is soo

goet  als de steelder'. Met dit gezegde wenste hij de stelling van de door hem421

geciteerde Damhouder te onderstrepen, dat het schenden van iemands eer en reputatie
in feite een vorm van diefstal was. 422

Wat betreft de wijze van citeren ten slotte wordt in de advertissementen meestal

volstaan met het aanduiden van de relevante passages uit de de geraadpleegde literatuur.
Soms worden deze passages letterlijk weergegeven of kort samengevat; een enkele

keer worden Latijnse citaten daarbij van een vertaling voorzien.423 Af en toe treft
men een verwijzing aan naar een auteur zonder dat is vermeld om welke paragrafen

415 Naar het Juvenalis' versregels wordt ook verwezen in RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3859.

416 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 2734, 2931.
417 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3859.
418 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 437,1956.
419 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2931.
420 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3703.
421 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2734.
422 Vgl. Damhouder, Practiicke endehandbouck, 125.1: injurie is een 'gheestelickediefte' aangezien 'men

daer by steelt d'eere, name ende fame van andere'. In dit verband kan ook worden gewezen op een
beledigingszaak uit 1672, waarin iemand die door een ander van een zekere misdraging was beticht,

op zijn beurt deze andere had uitgemaakt voor 'eerdief: RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 1861.
Dit scheldwoord treft men ook aan in doss.nrs. 438 en 1356. Zie voorts Van de Pol, 'Prostitutie en

de  Amsterdamse  burgerij',  194-195;  Rannacker, Der Ehrenschutz, 39·, 'Farr.  Hands  of honor,  119.
423  RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nrs. 3716: advertissementen van rechten voor Dingeman Laurens Houtepen

resp. Jacob van Campen.
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uit welk geschrift het gaat424, of een zeer algemene verwijzing naar de 'heersende
doctrine'. 425

7.  CONCLUSIE

Het geheel van 89 civiele beledigingszaken in het archief van de Staatse Raad
overziende, kan men het volgende vaststellen. Op de civiele rol van de Raad werden
hoofdzakelijk processen ingeschreven ter zake van mondelinge en schriftelijke
beledigingen van private of publieke personen, welke injurien in het bijzonder bestonden
in verdachtmakingen aan het adres van de slachtoffers. De actie uit injurie was, zoals
men mag verwachten, de actie waar het in het merendeel van de processen om ging.
In plaats van of in combinatie met deze actie kon de geinjurieerde evenwel een
verbodsactie en/of een actie uit diffamatie instellen.

Stelde het slachtoffer van een belediging een actie uit injurie in, dan vorderde hij
primair een honorabele en subsidiair een profitabele amende ten laste van de dader.
De honorabele betering van het ondervonden leed blijkt derhalve voor het slachtoffer
op de eerste plaats te hebben gestaan.  De vorm die deze betering diende aan te nemen,
kon door hem naar goeddunken worden vastgesteld, waarbij hij de keuze had uit onder
meer een bede om vergiffenis, een spijtbetuiging, een revocatie van de beledigende
woorden, een verklaring dat deze woorden in strijd met de waarheid waren en een
verklaring van eer en deugd. Met deze remedies beoogde de gelaedeerde de schade
aan zijn eer en goede naam door de laedens te laten 'wederevenen',  dat wil zeggen
te laten herstellen.426 Aan het bewerken van deze 'wederevening' konden voor de
wederpartij bepaalde rituelen zijn verbonden, zoals het ontbloten van het hoofd, het
knielen en - vooral in de zeventiende eeuw - het vouwen van de handen. De profitabele
betering van de belediging was, nu zij in de regel adpios usus werd gevorderd, eerder
poenaal dan reipersecutoir van aard. Als 'poena' vorderde de gelaedeerde het bedrag
waarvoor hij de belediging niet had willen ondergaan dan wel niet opnieuw zou willen
ondergaan. Was dit bedrag dikwijls aanzienlijk, het kon door schepenbank of gerechtshof
ook aanzienlijk worden gematigd.

In een groot aantal beledigingsprocessen zijn er pogingen ondernomen het geschil
in der minne te schikken. Het initiatief daartoe kon zowel uitgaan van de Raad van
Brabant, die partijen kon bevelen 'ter fine van accoord' te compareren voor
commissarissen, als vande gedaagde, die zijn wederpartij een'conclusie van antwoord
met presentatie' kon doen toekomen. Slechts acht maal leidde een bevolen partijcompari-

424 In de zaak van Ghijsen tegen Slijpen voor het hooggerecht van 's-Hertogenrade b.v. verwijst
eerstgenoemde in zijn 'consideratien' naar 'Van Zutphen, Damhouder, Vromans etc.' (RANB, RvB,
inv.nr. 788, doss.nr. 3676).

425 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 540: advertissement van rechten voor Simon Clercq, art. 52
('Dienvolgendeseggenallededoctoren...'), art. 54('Endealsoeweleenigedoctorencontracommunem
aliorumdoctorumopinionemhebben...'). Voortsdoss.nr. 2502: kortedeductie voorAbraham Verster,
artt.  24-25 ('Ende hoewel sommige doctoren sustineren...  soo sijn nochtans all de selve eenpaerlijk
van dat gevoelen ... ').

426 Vgl. De Groot, Inkidinge, III.35.2.
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tie tot het beoogde resultaat.427 Voorts was de Raad vijf maal van oordeel dat de

gedaagde met de door hem gedane presentatie mocht volstaan. Voor de overige 76
civiele beledigingszaken die de Raad zijn voorgelegd, konden slechts twintig
eindvonnissen worden achterhaald. Er resteert derhalve een groep van 56 zaken waarvan

de afloop niet vaststaat. Als ik ervan mag uitgaan dat de verzameling vonnisboeken

in het archief van de Raad - nagenoeg - compleet is, dan veronderstel ik dat ook in

deze zaken partijen dikwijls hun geschil hebben bijgelegd en vervolgens het proces
hebben gestaakt.

428

Nu de Raad zo dikwijls naar het middel van de comparitie greep teneinde tussen

beledigde en belediger een accoord te bewerken, dient een zekere terughoudendheid

te worden betracht bij het trekken van conclusies uit het archiefmateriaal. In dit verband

hoeven slechts de namen van Simon van Hennevelt en Nicolaas van Cuijlenborch te

worden genoemd. Waar deze partijen blijk gaven er verschillende opvattingen over
de erceptio verimtis op na te houden, trachtte de Raad hen tot drie maal toe tot een
schikking te bewegen. Eerder dan zich over bedoeld verweermiddel te willen uitspreken,

zo lijkt het, verkoos de Raad het om aan te sturen op een verzoening van het slachtoffer
429

met de 'waarheidslievende' dader.
Tenslotte kan worden vastgesteld dat, indien er een (lid van een)lokaal of regionaal

overheidscollege was beledigd, de schout of drossaard nomine ollidieen actie uit injurie
tegen de dader kon instellen. De beledigingen waarvoor dergelijke civiele strafacties

werden ingesteld, waren de slachtoffers zowel 'in functie' als 'in persoon' aangedaan.
In het laatste geval hadden de woorden die de beledigde waren toegevoegd wel

betrekking op de wijze waarop deze zijn ambt uitoefende. Het proces van vice-schout

Jacob Nolens tegen predikant Johannes Casparus Janssen laat intussen zien, dat een
overheidsfunctionaris die in zijn beroepseer was aangetast, ook in persoon tegen de

dader kon ageren.
430

427 Behalve in zeven gevallen waarin het om een actie uit injurie ging (zie paragraaf 3.5), was ook in 6En

geval waarin een mandement poenaal werd verzocht een comparitie succesvol:  RANB, RvB, inv.nr.

30, fol. 33 (23 februari 1688).
428 De vonnisboeken bestrijken, in een niet onderbroken reeks, de periode 1587-1795. Vgl. Lindemann

en Van Litsenburg, Inventaris Raad van Brabant, V, 3-4. Ook het oplopen van de proceskosten en

het overlijden van een procespartij zonder (aanwijsbare) erfgenamen kunnen oorzaken van het staken

van een procedure zijn geweest.
429 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3786. Zie paragrafen 3.3.1 en 3.5.1.

430 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 211. Zie paragraaf 1.
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Hoofdstuk IV Criminele beledigingszaken voor de Staatse
Raad van Brabant

1.  DE CRIMINELE ACTIE UIT BELEDIGING

Inparagraaf 3.4 vanhet vorigehoofdstukheeft men kunnen kennismaken met Albrecht
Verdoren, schipper te Roosendaal, tegen wie in 1683 een criminele procedure voor
de plaatselijke schepenbank werd aangespannen omdat hij de leden van dit college
voor dieven en schelmen had uitgemaakt. Verdoren protesteerde tegen deze gang van
zaken bij de Raad van Brabant, onder meer omdat het naar zijn mening moribus -
dat wil zeggen naar de heersende rechtsgewoonten - overbekend was dat iemand wegens
een verbale injurie geen crimineel proces kon worden aangedaan. Een belediging van
deze aard zou slechts aanleiding geven tot een civiele actie, die, zoals in het
voorafgaande is gebleken, zowel door de beledigde partij als door de lokale
gerechtsofficier kon worden ingesteld. De Raad wees de zaak echter terug naar de
Roosendaalse schepenbank, daarmee blijk gevend er een andere opvatting over de
mores van zijn tijd op na te houden dan de schipper. 1 Hoe de Brabantse gewoonten
met betrekking tot het vervolgen van een woordelijke belediging dan waren, is in 1791
uiteengezet door J.C.S. de Limpens, drossaard van Mechelen aan de Maas (het
tegenwoordige Maas-Mechelen). Weliswaar is De Limpens' notitie eerst verschenen
toen het einde van de Staatse Raad niet lang meer op zich liet wachten, maar toch
biedt zij, zeker nu erin wordt verwezen naar de Decisionum Curiae Brabantiae sesqui
centuriavande Brusselse raadsheer Petrus Stockmans uit 1670, een goeduitgangspunt
voor het in kaart brengen van iniuriae verbales die tijdens het Ancien Ragime
criminaliter konden worden vervolgd. Aanleiding tot het opstellen van deze notitie
was een belediging die in februari 1790 te Heerlen was voorgevallen.2 Ene Hubert
Scheepers, inwoner van die plaats, had president-schepen Jan Gerard Schaefsberg
'niet alleen opentlijk met woorden gelasterd, maar daar en boven deezen tot in zijn
eijgen huijs opgevolgd, geinsulteerd, aangevat,  den jas gescheurt'. Daarmee was het
echter nog niet gedaan. Scheepers had vervolgens een vuurtang gegrepen waarmee

1 RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 2232; inv.nr. 830, vonn.nr. 8572.
2    RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 322. Zie voor deze zaak ook mijn opstel 'Beledigingszaken voor

de  Staatse  Raad',  40-41.
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hij 'den selven scheepen zoude geslagen hebben indien hij niet door andere met geweld
in zijn voorneemen wederhouden geworden was'. Aangezien door de gerechtsofficier
van Heerlen geen actie tegen de dader werd ondernomen, wilde het officie-fiscaal
van Brabant nagaan of Scheepers in een criminele procedure voor de Staatse Raad

kon worden vervolgd.3 Het was drossaard De Limpens die door het officie werd
gemachtigd de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.4 In de uitvoerige Nomlen

betreffende  Hubert  Scheepers  en andere  gevallen  die deze  daarop deed verschijnen,
kan men lezen dat de regel uit het 'Romeijnsche Recht', dat uit een injurie zowel een

civiele als een criminele actie voortvloeit, in zoverre is 'geabrogeerd' dat laatstgenoemde
actie zelden ter zake van een verbale belediging kan worden ingesteld. Schrijver verwijst
op dit punt naar decisie 108 in Stockmans' arrestenbundel. Er zijn evenwel

beledigingsgevallen, zo vervolgt hij, waarvoor deze'Brabantsche rechtsmaxime' haar

uitzondering lijdt. De Limpens noemt er twee:
1.  de belediging die een ambtenaar van de magistraat tijdens de uitoefening van zijn
functie is toegevoegd;
2. de belediging die, gezien de atrociteit van het gezegde of gebeurde, een publieke
bestraffing van de dader vergt.
Deze uitzonderingsgevallen worden intussen ook in de door de drossaard aangehaalde
Brusselse decisie vermeld. Daarnaast worden door Stockmans nog genoemd:
3. de belediging waardoor de belangen van de gemeenschap ernstig zijn geschaad;

4. de belediging die heeft plaatsgevonden door middel van een fameus libel.
Uit het vervolg van De Limpens' uiteenzettingen blijkt dat het vooral op grond van
de atrociteit van het te Heerlen voorgevallene is, dat hij een criminele actie tegen

Scheepers op zijn plaats acht. De ernst van hetgeen Schaefsberg is aangedaan, kan

zijns inziens in de eerste plaats worden afgeleid uit de omstandigheid dat deze niet
slechts mondeling is beledigd, maar dat de beledigende woorden gepaard zijn gegaan
met bedreigingen en handtastelijkheden. Deze injuritn acht hij des te ernstiger nu
zij het slachtoffer in diens eigen huis zijn aangedaan:

Bij de notities van drossaard De Limpens kan worden aangetekend dat een bedreiging
of een geringe aantasting van de fysieke integriteit van het slachtoffer weliswaar de
zwaarte van een injurie kon doen toenemen, maar dat een dergelijke handeling op

zichzelf genomen te licht was om de dader bijvoorbeeld wegens mishandeling of

geweldpleging te vervolgen. Dit laatste zou in een geval als dat van Hubert Scheepers
slechts mogelijk zijn geweest indien deze, nadat hij de vuurtang terhand had genomen,
de president-schepen in veel meer dan alleen in diens 66r had gekwetst.6 Het ziet

3       Voor het voorzien  door de  Raad in nagelaten rechtspleging, zie hoofdstuk  I  paragraaf 2.2.1.

4       Een tiental jaren eerder had deze De Limpens met succes een criminele procedure aangespannen tegen

A. de Gilissen, die hemtijdens de uitoefening van zijn functie had beledigd, welke belediging bovendien
met enige handtastelijkheden gepaard was gegaan. Het dossier van deze strafzaak, die waarschijnlijk
voor een ander gerecht heeft gediend en vervolgens ter kennis van de Raad is gebracht (zie hoofdstuk

III paragraaf 1), bevindt zich in het archief van de Raad: RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 396 (ca.
1782).

5    Zie hetgeen over de iniuria atrox is opgemerkt in hoofdstuk II paragraaf 3.4.
6       Zie mijn opstel 'Van Tafel 8  tot Boek 6. De belediging in rechtshistorisch perspectief,  1/B  18 (1992)

302. Voorts: Monballyu, 'De strafbare poging', 309 en 311.
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er overigens naar uit dat de Raad van Brabant het officie-fiscaal ook niet heeft toegestaan
Scheepers wegens belediging in een crimineel proces te betrekken. Behalve de notitie
van De Limpens bevinden zich in het procesdossier namelijk slechts stukken die
betrekkinghebbenophet voorbereidendonderzoek('informatiepreparatoir'), te weten
een verklaring van het slachtoffer en een aantal 'interrogatoiren' van getuigen. Voorts
blijkt uit de vonnisregisters dat de Raad in het onderhavige geval geen uitspraak heeft
gedaan. Desondanks behouden de opmerkingen van De Limpens en Stockmans hun
waarde voor een eerste verkenning van de criminele beledigingszaken die de Staatse
Raad zijn voorgelegd. Zo blijkt het officie-fiscaal de Raad menig maal te hebben
verzocht een criminele actie te mogen instellen als er een magistraatsambtenaar, met
name een schout ofdrossaard, was beledigd.7 Dergelijke verzoeken zijn ook uitgegaan
indien een belediging met daden van geweld gepaard was gegaan8 of indien zij ernstige
schade had toegebracht aan de belangen van de gemeenschap, bijvoorbeeld omdat
zij was gericht aan het adres van de Staten-Generaal: In de nu volgende paragraaf
zal aan de hand van een aantal concrete voorbeelden nader worden ingegaan op de
aard van de beledigingen tegen welke het officie-fiscaal actieheeft willen ondernemen.
Vervolgens wordt in paragraaf 3 stilgestaan bij de bevoegdheid van de Raad om van
de hem voorgelegde iniuriae criminales kennis te nemen. In de daarop volgende
onderdelen komen aan de orde de tenlastelegging van de procureur-generaal (paragraaf
4), het verweer van de verdachte (paragraaf 5) en de uitspraak van de Raad (paragraaf
6).  Nadat in paragraaf 7 aandacht is besteed aan de rechtsgeleerde literatuur waarnaar
door procespartijen is verwezen, worden in paragraaf 8 enkele conclusies uit de
behandelde beledigingsprocessen getrokken. 10

2. DE AARD VAN DE BELEDIGING

Debeledigingendie in eencriminele procedure aande Raad zijn voorgelegd, betreffen,
evenals dat bij de civiele beledigingszaken het geval is, bijna uitsluitend iniuriae verbales
en iniuriae scriptes. In de criminele eis van de procureur-generaal wordt het gewraakte
gedrag gekwalificeerd als 'laster', 'injurie', 'belediging', 'hoon' etcetera - termen
die ook in de civiele processtukken kunnen worden aangetroffen." In tabel 4.1  zijn

7    B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs.  106,110,167,223,226,264, 309. Ook onder de zaken
die waarschijnlijk voor andere gerechten hebben gediend (zie hoofdstuk 111 paragraaf 1) bevinden zich
dergelijke beledigingsgevallen: b.v. doss.nrs. 336, 340,360,398,415. Voor het begrip 'magisnaatsambte-
naar' zie nader Vries, 'Geschapen tot een ieders nut', 329-330.

8    B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 120,164,165,309. Ook onderde zakendie waarschijnlijk
voor andere gerechten hebben gediend, bevinden zich dergelijke beledigingsgevallen: b.v. doss.nrs.
336, 396, 398,417,422.

9   B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 26, 110, 164.
10  Twee van de als criminele processen geknventariseerde beledigingszaken, waarin het ging om een

'mandement in cas van purge crimineel', zijn reeds behandeld in hoofdstuk III paragraaf 4.3: RANB,
RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 78 en 198. Deze zaken zullen in het onderhavige hoofdstuk buiten
beschouwing worden gelaten.

11  B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 322 (laster), 120 (injurie), 309 (belediging), 314 (hoon).
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de iniudae criminates in het archief van de Raad van Brabant gerubriceerd overeenkom-

stig de wijze waarop de dader zijn slachtoffer heeft beledigd, voor zover dit uit de

processtukken kon worden achterhaald.
De mondelinge beledigingen bestaan vooral in scheldwoorden, at dan niet in

combinatie met vervloekingen van het slachtoffer of bepaalde aantijgingen aan zijn
adres. De schepenen van Heerlen 'moesten alle opgehangen worden, het zijn alle
schelmen', vond bijvoorbeeld Hubert Scheepers, die vervolgens 'schelm' Schaefsberg

12

toevoegde dat hij hem graag met een mes van zijn darmen zou willen ontdoen.

Illustratief is ook het geval van Philip van Thienen, heer van Berlicum en Middelrode,
die in 1713 door de procureur-generaal werd gedagvaard omdat hij onder meer de

Staten-Generaal, de Raad van State en de Raad van Brabant had beledigd.13 De leden

van de Staten-Generaal en de Raad van State had hij bij diverse gelegenheden uitgemaakt
voor schurken, schelmen en canalje, die van de Raad van Brabant daarenboven voor

'goddelose en onregtvaardige regters die sijn ouders hadden bedorven, geruineert,

uijtgesopen, en opgevreten'. Van de Brabantse raadsheren was de eerste presiderende
naar zijn mening de grootste schurk. Dit waren de injurien waarvoor Van Thienen

zich blijkens de criminele eis van de procureur-generaal in het bijzonder moest

verantwoorden. 14 In diens tenlastelegging waren er echter nog veel meer opgenomen.

In de periode 1704-1713 bleek de heer van Berlicum en Middelrode een groot aantal

mensen onheus te hebben bejegend: de Berlicumse president-schepen Jan Rogmans

was door hem uitgescholden voor leugenaar, hondsvot, schurk en 'uijtsuijper der
gemeijnte', diens opvolger Adriaan van Tongeren voor schurk en vagebond,  de

echtgenote van drossaard Matthias de Vlaming was uitgemaakt voor dievegge en
'grootste hoerebeest vande wereld', terwijl ook de substituut-secretaris van Berlicum,
Marcus Peres, en ene Pieter Lijten scheldwoorden ten deel waren gevallen. Deze

beledigingen waren veelal gepaard gegaan met dreigementen en handtastelijkheden.
Een en ander had zich afgespeeld tijdens een kwartiervergadering, in de kerk (!), ten

stadhuize en 'op de publicque straat'.  De zoon van de heer van Berticum, Jacob van

Thienen, schepen en raad van 's-Hertogenbosch, had zich intussen ook niet onbetuigd

gelaten. Hij had de reeds genoemde Marcus Peres 'op den gemenen weg genaamt
het ploegpad' te Berlicum uitgemaakt voor schurk, schelm, gauwdief en hoerekind.

Tevens had hij de substituut-secretaris bedreigd met zijn degen en had hij hem zodanig

geslagen  'dat sijn hoet en paruijk van sijn hooft afvielen'. Ook Jacob van Thienen

moest in 1713 naar 's-Gravenhage afreizen om zich voor zijn gedrag te verantwoor-

den. 15 Onder de criminele beledigingsprocessen treft  men veel zaken aan waarin,
zoals in de gegeven voorbeelden, lokale overheidsfunctionarissen - en dan met name

gerechtsofficieren - zijn beledigd en dikwills ook bedreigd en in lichte mate
mishandeld.16 Volgens de richtlijnen van Stockmans en De Limpens was een dergelijk

12  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 322.
13  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 164.
14   Voor deze criminele eis zie nader paragraaf 4.1.

15  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 165.
16  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 1, 164, 165, 223, 226, 264, 309, 322.
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TABEL 4.1

Indeling van de criminele beledigingszaken overeenkomstig de aard van het beledigende
gedrag

Aard van de belediging Aantal processen

Mondelinge belediging                             20

- aantijging                                                                   11
- schelden                                                16
- vervloeking                                          3

- plus bedreiging                                      9
- plus handtastelijkheden                               8

Schrifteluke belediging                                9

- aantuging                                            8
- schelden                                             2
- vervioeking                                          -

Feitelijke belediging                                   2

meervoudig agressiedelict, waarvan bovendieneen ambtenaarin functiehet slachtoffer
was geworden, bij uitstek geeigend om in een strafproces te worden vervolgd. Nog
groter echter is de groep processen ter zake van een iniuria criminalis die door hen
niet met zoveel woorden wordt genoemd: de belediging bij monde of geschrifte van
de Staatse Raad zdfofvan een aan deze rechtbank verbonden functonaris.17 Dat
men de leden van het Brabantse gerechtshof al snel op de tenen kon gaan staan, blijkt
bijvoorbeeld uit een crimineel proces uit 1676, aangespannen tegen Cornelis Colen,
advocaat bij dit gerechtshof.18 Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad waarbij
zijn client in het ongelijk was gesteld, had Colen zich laten gaan en tegenover derden
opgemerkt dat het schelmen waren die het vonnis hadden opgesteld. Door het officie-
fiscaal werd deze negatieve uitlatingover's Raads rechtspleging als een'enormdelict',
immers als een crimen laesae maiestatis aangemerkt.

19

Ook Christiaan Paulus van Beresteijn, heer van Maurik en zeker geen onbekende
van de Staatse Raad, beledigde de raadsheren toen hij in 1753 kritiek leverde op een
van hun beslissingen.20 In dit geval betrof het een belediging in geschrifte: Van
Beresteijn protesteerde tegen het desbetreffende appointement van de Raad per recursum

17  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 70,106,110,164,200,203,226,250,269,278, 314.
18  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 106.
19  Vgl. Van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken, I.25 (deel I, p. 135), III.2 (deel II, p

207-208). die delicten tegen de Raad van Brabant als crimina laesae maiestatis aanmerkt. Lie voor

het Hof van Holland M.Ch. le Bailly, '/n versmadenisse van den Hove en cleyachticheit van derhoicheit
mijns genadichs  Heren ' .  Verbale beledigingenjegens het Hofvan Holland  (1428- 1 500) (nietuitgegeven
doctomalscriptie Rijksuniversiteit Leiden 1995).

20  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 226.
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ad principem, dat wil zeggen  door  middel  van  een  rekest  aan  de  Staten-Generaal.
Eenzelfde rekest deed hij vervolgens toekomen aan de prinses-douairitre van Oranje
en Nassau,  door hem aangeduid als 'gouvernante der Verenigde Nederlanden'. Volgens
het officie-fiscaal echter bevatten beide verzoekschriften 'verschijde onbesonne, onwaere,
en voor Haer Hoog Mo[genden] en voor de Justitie disrespectueuse, lasterlijke, en
injurieuse en calumnieuse positiven en consequentien'.2I  Bij de belediging  van  de
Justitie had het officie in het bijzonder Van Beresteijns gemis aan respect tegenover
het Brabantse gerechtshof voor ogen. Nadat er op 29 oktober 1753 een dagvaarding
tegen hem was uitgegaan22, werd de heer van Maurik op 3 mei van het daarop

volgendejaar door het beledigde college veroordeeld om - onder andere - eigenhandig
de gewraakte passages uit zijn geschriften te royeren.23 In het vonnisboek werden
daartoe afschriften van de originele rekesten opgenomen, waarna Van Beresteijn ten
overstaan van commissarissen en in aanwezigheid van het officie-fiscaal de
desbetreffende zinsneden doorhaalde.24

Een soortgelijke straf legde de Raad op 22 december 1774 aan de Maastrichtse
advocaat Mathias Walterus Limpens op. De feiten die uiteindelijk tot Limpens'
veroordeling zouden leiden, waren de volgende.15 In 1761 nam de pachter van de
zogeheten 'banaelmolen' te Heerlen, Reinier Quaadvlieg, vijf tonnen bier van ene
Lamberts in beslag, omdat dit bier zou zijn gebrouwen op basis van koren dat buiten
de banaliteit was gemalen. Ook de paarden en kar waarmee de tonnen waren vervoerd,
werden in beslag genomen. Lamberts protesteerde tegen deze gang van zaken bij de
Raad van State, die daarop de advocaat-fiscaal van Brabant Willem van der Esch
benaderde om advies in deze zaak uit te brengen. Toen dit advies nadelig voor
Quaadvlieg uitpakte, spande deze een procedure tegen Lamberts aan en schakelde

Limpens in als zijn advocaat. In de processtukken die hij voor zijn client opstelde,
ging Limpens in op het advies dat Van der Esch had uitgebracht en wel op een zodanige
wijze dat de advocaat-fiscaal vond dat hij van partijdigheid en medeplichtigheid aan
frauduleuze handelingen werd beschuldigd. De raadsman deed het namelijk voorkomen
'als offhij Advocaat Fiscaal van Braband zoude hebbengecolludeert met... Lamberts,
en getragt om den laastgemelden door onbehoorlijke middelen, zelfs met krenkinge
van de Justitie' te helpen. Op 26 november 1765 werd Limpens gedagvaard om voor
de Staatse Raad te verschijnen.26 Ruim negen jaar later werd hij voor zijn 'merkelijke

21    De Staten-Generaal deden op 21 juni 1753 een copie van het hun toegestuurde rekest aan de Raad
toekomen.  Op  18 juli ontvingen de raadsheren ook een afschrift van de negatieve beslissing  van de

Hoog Mogenden op Van Beresteijns verzoek: RANB, RvB, inv.nr. 95, fol. 78, 81, 87.
22   RANB, RvB, inv.nr. 95, fol. 115. Op 11 januari 1754 werd Van Beresteijn toegestaan om, in plaats

van op de openbare rolzitting, in een 'vertrekkamer' van de Raad te compareren voor commissarissen
endaar de eis van de procureur-generaal te aanhoren: inv.nr. 96, fol. 34,5. Voor de procedure voor
commissarissen, zie hoofdstuk I paragraaf 4.

23   RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn,nr. 10.592. Zie ook paragraaf 6.
24  RANB. RvB, inv.nr. 448, vonn.nrs. 10.593 en 10.594.
25  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 250.
26 Ook tegen Quaadvlieg was een 'mandement van daagsele' verzocht, maar dit verzoek was, na enige

tijd door de Raad te zijn aangehouden, waarschijnlijk afgewezen: RANB, RvB, inv.nr. 106, ful. 97:
inv.nr. 107, fol. 128. Limpens werd intussen toegestaan om in plaats van op de openbare rolzitting,
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vilipendie van het character' van advocaat-fiscaal Van der Esch veroordeeld. Hij diende
ten overstaan van commissarissen en in aanwezigheid van het officie-fiscaal de lasterlijke
woorden uit zijn schrifturen te schrappen. 27

Onder de criminele beledigingszaken treft men slechts een tweetal iniuriae reales
aan. In het eerste geval zou Albert Versfelt, schout en secretaris van Alem, de regenten
van deze plaats hebben beledigd door een resolutie van de Raad van State niet aan
hen door te geven.28 ,Packt u van mijn huijs, off ik sal u met het haer daer uijt slepen',
waarschuwde Versfelt president-schepen Jacob Creij die deze resolutie op 30 september
1715 bij hem kwam ophalen. Toen Creij aan deze waarschuwing geen gehoor gaf,
voegde Versfelt de daad bij het woord, zij het dat hij de president-schepen niet naar
buiten sleepte maar schopte. In de criminele procedure die vervolgens tegen hem werd
aangespannen, stond de schout overigens niet slechts voor dit voorval terecht maar
ook voor het mondeling beledigen, slaan en schoppen van een van de andere schepenen,
Petrus de Keesel,  en wel tijdens een vergadering  op  1  oktober  1715.  Op 2 februari

1717 sprak de Raad zich in een resolutie over deze zaak uit. Versfelt kreeg een 'seer
serieuse vermaninge over het gepasseerde', alsook een waarschuwing om zich in de
toekomst fatsoenlijk tegenover schepenen in functie te gedragen. Daarnaast werden
echter de regenten van Alem, die zich blijkbaar ook niet onbetuigd hadden gelaten19,

aangeschreven om Versfelt in diens kwaliteit van schout en secretaris met respect
te behandelen.30

De andere reele belediging zou Johan Frederik van Steelant, procureur-generaal
van Brabant, zijn aangedaan toen hij  in juni  1774 te Helmond verbleef om informatie
in te winnen over het doen en laten van Johan van Ommeren, behalve procureur ter
genoemde plaatse ook drossaard van Stiphout.3' In deze laatste hoedanigheid werd
Van Ommeren ervan verdacht de strafrechtspleging inzake een voorgevallen doodslag
opzettelijk te traineren. Tot een paar maal toe arrangeerde Van Steelant een ontmoeting
met de drossaard, maar deze wist zich met 'allerhande frivole praetexten' telkens
daaraan te onttrekken. Een dergelijke handelwijze was volgens de procureur-generaal
'onbehoorlijk, en strekkende tot disrespect van desen  Rade [van Brabant],  en  ter
bespottinge van het Officie Fiscaal, mitsgaders tot veragtering van de Justitie'. Toen
de bespotte functionaris de Raad evenwel verzocht Van Ommeren te mogen dagvaarden,
was het college van mening dat het niet in dit verzoek kon treden. Deze negatieve

beschikking werd in een 'apostille' in de marge van het rekest aangetekend.
Overziet men het geheel van criminele beledigingszaken die ter kennis van de Raad

zijn gekomen, dan kan men vaststellen dat zij wat betreft de aard van de beledigende

in een 'vertrekkamer' van de Rgad te compareren voor commissarissen: inv.nr. 108, fol. 15; inv.nr.
19, res.nr. 3365.

27  RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.617.
28  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 167.
29 Nadat Versfelt op 12 januari 1717 door commissarissen was verhoord en er in dezen rapport was

uitgebracht aan de Raad, werd hem toegestaan om 's-Gravenhage te verlaten om bewijsmateriaal te
verzamelen dat tot zijn 'ontlastinge' zou kunnen dienen: RANB, RvB, inv.nr. 59, fol. 1 (12 januari),

5 (14 januari), 27 (29 januari) en 29 (1 februari).
30  RANB, RvB, inv.nr. 3, res.nr. 1595; inv.nr. 59, fol. 32-33 (2 februari), 34 (3 februari).
31  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 278.
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gedragingen niet wezenlijk verschillen van de civiele beledigingszaken die hem zijn
voorgelegd. Ook de onderhavige injurien betreffen aantijgingen, verdachtmakingen
en scheldpartijen, al dan niet vergezeld van dreigementen en handtastelijkheden. Dat
zij ineencriminele procedurezijn vervolgd, zal inhet merendeel der gevallente maken
hebben gehad met de persoon van het slachtoffer. Beledigd waren de leden van de
Staten-Generaal of de Raad van State, raadsheren en andere functionarissen van de
Raad van Brabant, schepenen en gerechtsofficieren in functie - kortomallerlei publieke
personen en colleges. Hiermee zij overigens niet gezegd dat een belediging van een
publiekepersoon steeds aanleiding gaftot eencrimineleprocedure. Zoals in hoofdstuk
III is gebleken kon er door een beledigde overheidsfunctionaris ook een civiele actie
worden ingesteld, die in de vorm van een amende honorabele een persoonlijke
genoegdoening ter zake van het ondervonden leed bevatte. 32

3.  RECHTSINGANG EN BEVOEGDHEIDSGRONDEN

Nadat in de vorige paragraaf de soorten beledigingen zijn besproken die in een criminele

procedure bij de Raad aanhangig zijn gemaakt, wordt op deze plaats allereerst stilgestaan

bij de wijze waarop de belediger door de procureur-generaal in een dergelijke procedure
kon worden betrokken. Bij veel van de zaken die de procureur-generaal aan de Raad
wilde voorleggen, verzocht hij een 'mandement van daagsele in persoon' tegen de

verdachte, dat wil zeggen vroeg hij het college de vermeende dader te mogen
dagvaarden.33 Als de verdachte echter een persoon van aanzien was, bijvoorbeeld
een lokale overheidsfunctionaris, dan werd er in plaats van een dagvaarding wel een
'mandement van beschrijvinge in persoon' gevraagd, een beleefd maar dringend verzoek
aan de betrokkene om in rechte te verschijnen.34 Gaf deze aan dit verzoek geen gehoor,
dan werd hij alsnog gedagvaard.35 In 66n geval werd een gedagvaarde injuriant, na
te zijn verhoord op de punten van de tenlastelegging, in voorlopige hechtenis
genomen.36 Eveneens 66n maal werd een beschreven injuriant na diens verhoor in
hechtenis genomen.37 Slechts in enkele gevallen is er van het officie-fiscaal een
'mandement van apprehensie' - ook wel 'mandement crimineel en van apprehensie'
genoemd - tegen de verdachte uitgegaan. 38

Ten slotte werd 66n van de criminele beledigingszaken door middel van een
'mandement in cas d'appel' bij de Raad aanhangig gemaakt: een uitzonderingsgeval

32   B.v. RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3067 (Mijsberg vs. Salm), 3301 (regenten van Oss vs. erven

Megens); inv.nr. 447,doss.nr. 211 (civieleprocedure Nolens vs. Janssen). Zieookde civiele strafzaken
beschreven in paragraaf 5 van hoofdstuk III.

33  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 1,26,69,223,226,250,278.
34 RANB,RvB, inv.nr. 447,doss.nrs. 46(schepen), 143(substituut-drossaard), 164(heer), 165(schepen),

167 (schout annex secretaris), 203 (substituut-drossaard), 269 (ridder).
35  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 164, 269.
36   RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 223; inv.nr. 92, fol. 10,22. Voordezegang vanzakenziehoofdstuk

I paragraaf 4.2.
37  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 46.
38  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 220,264,309.
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nu van strafvonnissen van Brabantse rechtbanken in beginsel niet in beroep kon worden
gegaan.39 Het mandement van appel werd in casu verleend aan Hugo de Groot, de
drossaard en schout van Bergen op Zoom die men zich wellicht nog zal herinneren
uit het vorige hoofdstuk.*1 In het onderhavige geval ging De Groot in beroep van
een vonnis van de schepenbank van Bergen op Zoom van 1 juni 1685, waarbij hem
de eis en conclusie was ontzegd die hij tegen Pieter de Clercq, optredend nomine uro,is,
had ingediend. Omdat mevrouw De Clercq haar dienstmeid met een pannetje hete
pap in het gezicht zou hebben geslagen en haar vervolgens zou hebben bedreigd en
beledigd, was door De Groot een geldboete van 1000 guldens geeist. Zijn wederpartij
had echter aannemelijk weten te maken dat het hele voorval op een ongeluk bet'ustte:
de dienstmeid had hete pap op de arm van zijn vrouw gemorst waarop deze, deels
uit schrik en deels om haar kind te beschermen, een afwerend gebaar had gemaakt
waarbij de meid het pannetje tegen haar gezicht had gekregen. Van de beroepsprocedure
voor de Raad, waarin De Groot vernietiging van het vonnis van de schepenbank
vorderde, kon geen uitspraak worden achterhaald.

Met betrekking tot de criminele beledigingszaken die in eerste aanleg voor de Raad
zijn gekomen, kan men zich vervolgens afvragen, op welke gronden het college zich
bevoegd achtte om het door de procureur-generaal verzochte mandement te verlenen.
De bevoegdheid van de Raad om zich Uit te spreken over iniuriae criminales lijkt,
met behulp van de competentieregels die in paragraaf 2.2.1 van hoofdstuk I voor de
strafrechtspraak zijn uiteengezet, eenvoudiger te reconstrueren dan die inzake iniuriae
civiles. Probleem is echter dat in bepaalde gevallen meerdere competentieregels van

toepassing kunnen zijn geweest. Het officie-fiscaal gaf namelijk niet steeds duidelijk
aan op welke grond(en) het de Raad om een mandement verzocht, terwijl deze laatste

zijn beslissing op een dergelijk verzoek ook niet met redenen omkleedde. Toen
bijvoorbeeld Philip van Thienen, de heer van Berlicum en Middelrode, in 's-Gravenhage
moest verschijnen omdat hij, behalve enkele publieke en private personen,  ook  de
Staten-Generaal, de Raad van State en de Raad van Brabant had beledigd, kon de
Brabantse Raad zich om diverse redenen bevoegd hebben geoordeeld om de injuriant
teberechten: omdat de soeverein was beledigd, omdat hijzelf was beledigd en/ofomdat
de dader een persoon rnet een privilegium fori was. De processtukken verschaffen

op dit punt geen uitsluitsel. Wel kan worden vastgesteld dat de Raad, op welke grond
hij zich ook competent achtte, zich ook heeft ingelaten met beledigingen van Van
Thienen waarvan ambtenaren en particulieren het slachtoffer waren geworden. Deze
beledigingen werden blijkbaar  met de andere 'gevoegd'.41 Indien  men  voor  ogen
houdt dat een zaak om meer dan an reden voor de Raad kan zijn gekomen, kan men
de criminele beledigingsprocessen als volgt rubriceren.
1. Beledigingen van de soeverein, dat wil zeggen de Staten-Generaal, of van een ander
generaliteitscollege, met name de Raad van State. 42

39   RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 120; inv.nr. 27, fol.  11 (10 september 1685). Voor de inappellabiliteit
van Brabantse strafvonnissen, zie hoofdstuk I paragrafen 2.2.1 en 3.2.

40   Zie m.n. paragraaf 2.1 van hoofdstuk III.
41     Zie ook Lindemann,   ' De competentie in strafzaken in eerste aanleg',  45.
42  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 26, 46, 110, 164, 220.
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2. Beledigingen van de Raad van Brabant of van een aan deze rechtbank verbonden
functionaris, zoals een individuele raadsheer,   een  lid  van  het o fficie-fiscaal  of  een
deurwaarder. 43

3. Beledigingen van personen die onder de sauvegarde van de soeverein stonden, in
het bijzonder gerechtsofficieren in functie.44

4.   Beledigingen  geuit  door  personen  die  bij  de  Raad een privilegium Jon hadden,

bijvoorbeeld edelen en gerechtsofficieren. 45

5. Beledigingen geuit door gerechtsofficieren en andere ambtenaren tijdens   de

uitoefening van hun functie. 46

6. Beledigingen die bij lagere gerechten in het ressort van de Raad niet of niet behoorlijk
werden vervolgd.47
Bij deze opsomming dienen evenwel een aantal kanttekeningen te worden geplaatst.
Inde eersteplaats moet worden opgemerktdat aan de categorie'ambtsdelicten', onder-

scheiden bij de beschrijving van 's Raads strafrechtspraak in het eerste hoofdstuk,
onder punt 5 een ruime uitwerking is gegeven. Eerder verricht onderzoek naar de
strafzaken die voor de Staatse Raad hebben gediend, heeft namelijk uitgewezen dat
dit college zich niet enkel inliet met ambtsdelicten van met name gerechtsofficieren,
maar ook met gewone delicten die deze ambtenaren tijdens het uitoefenen van hun
werkzaamheden hadden begaan.48 Een belediging door een officier nu kan in slechts
twee van de bestudeerde gevallen als een ambtsdelict worden aangemerkt, namelijk
in die van Albert Versfelt en in die van Johan van Ommeren, beide besproken in de
vorige paragraaf. Versfelt zou de regenten van Alem hebben beledigd door een resolutie
van de Raad van State niet aan hen door te geven, terwijl de procureur-generaal van
Brabant zich beledigd voelde doordat Van Ommeren een ontmoeting met hem uit de
weg ging.49 In beide gevallen was de belediging feitelijk van aard en hield zij direct
verband met de publieke taken die betrokkene naar behoren moest verrichten. In de
overige gevallen was slechts sprake van een 'gewone belediging' die een gerechtsofficier
bij de uitoefening van zijn functie had geuit. In de criminele processen die vervolgens
tegen de desbetreffende officieren werden aangespannen, stonden zij, behalve voor
belediging, tevens terecht voor een groot aantal andere vergrijpen, met name
ambtsdelicten.50 Het komt mij dan ook voor dat er door het officie-fiscaal eerst een

43  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 70, 106, 110, 164, 200, 226, 250, 269, 278, 314.
44  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 164, 223,226, 264, 309. Vgl. Lindemann, 'De competentie in

strafzaken in eerste aanleg',  55-56.
45  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 69, 110, 143, 164, 167, 203, 278, 314.
46  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 110, 143, 167, 203, 278.
47  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 164, 322.
48 Vgl. Lindemann, 'De competentie in strafzaken in eerste aanleg',  68.

49  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 167 resp. 278.
50  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 110, 143, 203.
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Wapen van Philip van Thienen,  heer van Berticum en Middetrode. Wijzerplaat uit de schepenkamer van
hetstadhuis van 's-Hertogenbosch uit 1705 (Noordbrabants Museum, inv.nr. 6945) (foto F. RetelHelmrich)

strafprocedure tegen een schout of drossaard werd geentameerd, als de klachten tegen
deze functionaris zich hadden opgehoopt. Het was enkel in combinatie met de (ambts-)
delicten die verder in de tenlastelegging werden opgenomen, dat de belediging in kwestie
criminaliter werd vervolgd bij de Raad. Of zij op zichzelf genomen aanleiding zou
hebben gegeven tot een strafproces voor dit college, is maar de vraag.

Een cumulatie van klachten treft men intussen ook aan in de tenlastelegging die
tegen de in paragraaf 2 genoemde advocaat Cornelis Colen werd opgesteld. Behalve
wegens belediging van de Raad van Brabant diende Colen in rechte te verschijnen
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wegens bedrog, valsheid in geschrifte en ander wangedrag:' En Willem Hendrik
Westrik, procureur bij het gerecht van Heerlen, had het helemaal te bont gemaakt.

Tegen deze funtionaris werd in 1749 door het officie-fiscaal een onderzoek ingesteld
omdat hij zich aan uiteenlopende (ambts-) delicten zou hebben bezondigd. Westrik
werd onder andere verweten dat hij de regenten van Heerlen en de luitenant-

hoogdrossaard van het Land van Valkenburg had beledigd. De lijst van klachten aan

zijn adres bevatte echter nog veel meer misdragingen, varierend van corruptie en
valsheid in geschrifte tot bedreiging en ernstige mishandeling.52 In het geval van
Henri Delsautte en zijn vrouw Isabella Godar ten slotte, die in 1765 voor de Raad
dienden te verschijnen, was de belediging waarvoor zij zich moesten verantwoorden
eveneens gevoegd met andere delicten die met deze belediging niets van doen hadden,
waaronder diefstal van overheidsgelden en afpersing.53 Ook voor deze strafzaken
dient te worden opgemerkt, dat het een geheel complex van misdaden was waarvoor
de Raad van Brabant als competente rechter werd benaderd. De bevoegdheid van de
Brabantse raadsheren om van een belediging kennis te nemen, hing in deze gevallen
ten nauwste samen met hun bevoegdheid inzake de andere delicten die in de
tenlastelegging waren opgenomen. Zoals boven reeds is opgemerkt met betrekking
tot het proces van Philip van Thienen, kan de Raad zich in een bepaalde zaak om
meer dan 66n reden bevoegd hebben geacht, waarbij de persoon van zowel het
slachtoffer als de dader, het aantal klachten tegen deze dader en de ernst van diens
misdragingen van belang kunnen zijn geweest.54

Had de Raad de procureur-generaal eenmaal rechtsingang verleend, dan kon deze
laatste de tenlastelegging die hij tegen de injuriant had opgesteld, tijdens de procedure

nog uitbreiden met andere klachten aan diens adres. Dit blijkt uit een strafzaak uit
55

1678, aangespannen tegen Comelis Damen, stadhouder van de drossaard van Breda.

Tijdens een vergadering van het college van schepenen van Etten, waarbij Damen
uit hoofde van zijn functie aanwezig was geweest, had hij deze schepenen uitgemaakt
voor 'rebellen' die de heer van Breda - de prins van Oranje - nog minder welgezind
waren 'als die van Hollant ofte Amsterdam'. De Ettense functionarissen achtten zich
doordeze uitlating niet dermate gegriefd dat zij een actieuit injurie tegende stadhouder
wensten in te stellen. Het officie-fiscaal van Brabant echter oordeelde dat Damen de
leden van de Staten van Holland en de regenten van de stad Amsterdam had beledigd
en daagde hem voor de Raad. Tijdens de procedure die daarop volgde, kwam het
de procureur-generaal ter ore dat de verdachte zich ook zeer onbetamelijk had uitgelaten

51    RANB, RvB, inv.nr. 477, doss.nr. 106. Deels waren deze delicten door Colen gepleegd in de periode
voorafgaande aan zijn aanstelling  - op 18 januari  1664 - als advocaat bij de Raad van Brabant. Colen
was toen advocaat en notaris te 's-Hertogenbosch. Indiezelfde periode was hij overigens doorde Raad
al eens veroordeeld wegens belediging: inv.nr. 819, vonn.nr. 3914 d.d. 13 juli 1671. Het betrof i.c.
een civiele procedure in tweede aanleg, aangespannen dooreen collega-raadsman van Colen, die door
hem was beledigd tijdens een rechtszaak voor de schepenbank van Den Bosch.

52   RANB, RvB, inv.nr. 477, doss.nr. 220. Vgl. Pirenne en Roosenboom, 'De betekenis van het archief
van de Raad', 106-108.

53  RANB, RvB, inv.nr. 477, doss.nr. 249.
54    Zie ook Lindemann, 'De competentie in strafzaken in eerste aanleg',  69.

55  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 110.
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TABEL 4.2

Geografische situering van de criminele beledigingszaken

Herkomst verdachte Aantal processen

Meierij van 's-Hertogenbosch                                                  13
Landen van Overmaze                                   5
Baronie van Breda                                        2
Markiezaat van Bergen op Zoom                        2
's-Gravenhage                                                    2
Grave                                                                              1
Willemstad                                                                      1
Gemert                                  1

Onbekend                                                                       1

over de Staten-Generaal en de Raad van Brabant. Bovendien zou Damen zich tijdens
de uitoefening van zijn functie hebben bezondigd aan valsheid in geschrifte en andere
ambtsdelicten. De procureur-generaal deed de Raad dan ook een missive toekomen,
waarin hij het college verzocht om 'behoorlijcke vonnisse te doen' ter zake van de
aanhangig gemaakte belediging en om hem toe te staan informatie in te winnen over
de verdere misdragingen van de stadhouder. Als hij de benodigde informatie had
verzameld, zou hij rapport uitbrengen aan de Raad opdat die zich ook over deze andere
delicten zou kunnen uitspreken. Een uitspraak van de Raad in het onderhavige geval
is niet bekend.

Beziet men ten slotte het territoir waarover de criminele rechtsmacht van de Staatse
Raad zich uitstrekte, dan kan men vaststellen dat in dertien van de in het totaal 28
criminele beledigingszaken de verdachte afkomstig was uit de Meierij van 's-
Hertogenbosch. Tegen inwoners van de baronie van Breda (twee processen) en het
markiezaat van Bergen op Zoom (eveneens twee processen) blijken daarentegen te
' s-Gravenhage zeer weinig strafprocessen wegens belediging aanhangig    te    zijn
gemaakt.56 In de tabel 4.2 is de geografische situering van de criminele beledigingsza-
ken verder uitgewerkt.

4. DE VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL

4.1 Straf en strafmaat
Alvorens aandacht te besteden aan de criminele eis die de procureur-generaal tegen
diverse injurianten heeft genomen,    is   het   goed het onderscheid tussen civiele   en
criminele en dat tussen ordinaire en extraordinaire strafprocessen een moment in

56  De zestien criminele beledigingszaken die waarschijnlijk voor andere gerechten hebben gediend en
die ter kennis vande Raad zijn gebracht(zie hoofdstuk III paragraaf 1), laten intussen eengeheel ander
beeld zien. Onder deze strafzaken bevinden er zich zeven die betrekking hebben op het Markiezaat,
vier die betrekking hebben  op de Baronie en slechts  drie die betrekking hebben  op de Meierij.
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herinnering te roepen.57 De civiele rechtsgang was geindiceerd voor de vervolging

van delicten die met een niet-capitale straf waren bedreigd, de criminele rechtsgang
voor de vervolging vandelicten waarop eencapitale straf stond. Tot decapitale straffen

werd, behalve de dood- en de lijfstraf, ook de langdurige of levenslange verbanning
gerekend.58 Een crimineel strafproces konna de fase van het voorbereidend onderzoek

zowel ordinair als extraordinair worden gevoerd. In het merendeel der criminele

beledigingszaken is er op ordinaire wijze geprocedeerd: de verdachte werd door de

procureur-generaal in persoon gedagvaard, partijen produceerden conclusies van eis,

antwoord, repliek en dupliek, zij konden deducties of advertissementen van rechten

indienen etcetera. Het ordinaire strafproces doorliep - met andere woorden - dezelfde

fasen   als het civiele (straf-) proces.   Nu   kan  men  zich  voor de ordinair vervolgde
beledigingszaken afvragen, of deze 'civilisatie' ook zover ging dat deze zaken nog
slechts vatbaar waren voor een niet-capitale straf, of dat zij toch dermate 'crimineel'
bleven dat er een capitale straf kon worden gevorderd. Deze vraag lijkt aanstonds

in eerstbedoelde zin te kunnen worden beantwoord, als de conclusie van eis tegen

Philip van Thienen wordt bezien.59 Tegen Van Thienen was op 16 oktober 1713
een 'mandement van beschrijvinge in persoon' uitgegaan, maar aangezien de beschrevene

op de desbetreffende dag niet te 's-Gravenhage was verschenen, was hij vervolgens

door het officie-fiscaal gedagvaard.60 Nadat commissarissen hem hadden verhoord
op de punten van de tenlastelegging, werd hij door de Raad in een ordinair proces

ontvangen.61 In de 'eis met middelen' die de procureur-generaal daarop produceerde,

vorderde hij dat Van Thienen zou worden veroordeeld om op zijn knieen God en de
Justitie om vergiffenis te bidden voor de schandelijke, lasterlijke en injurieuze taal

die hij aan het adres van de Staten-Generaal, de Raad van State en de Raad van Brabant
had gesproken. Daarnaast moest de Staatse Raad hem een arbitraire straf opleggen,
dat wil zeggen een straf die het college voor het onderhavige geval gepast zou
oordelen.62 In het eerste deel van de vordering herkent men duidelijk een amende

honorabele zoals deze ook in een civiele procedure - aangespannen door een particulier
of een lokale gerechtsofficier - kon worden gevorderd.63 In het advertissement van
rechten dat doordeprocureur-generaal werd ingediend, werd door hemook met zoveel

woorden aansluiting gezocht bij de civielrechtelijke actie uit injurie, meer bepaald

57  Voor de hier genoemde procesvormen zie nader hoofdstuk I paragraaf 4.
58  Monballyu, 'Het onderscheid', 124.
59   RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr.  164. Voor de casus zie paragraaf 2.
60  RANB, RvB, inv.nr. 55, fol. 62 (16 oktober 1713), 75 (26 oktober); inv.nr. 447, doss.nr. 164 (eis

met middelen). De gedaagde verzocht de Raad  om, 'tot conservatie  van sijn fatsoen',  niet te hoeven

verschijnen opde openbare rolzitting maar in plaats daarvan te mogen compareren voorcommissarissen
in een 'ver·trekkamer' van het college. Dit verzoek werd echter afgewezen: inv.nr. 55, fol. 30 (21
november), 33 (23 november): inv.nr. 3, res.nr. 1380.

61   RANB, RvB, inv.nr. 55, fol. 66 (15 december 1713 ), 68 (18 december), 70 (19 december); inv.nr.

823, vonn.nr. 5840.
62  Eis met middelen, artt. 45-55. Voor de figuur van de arbitraire straf zie nader M.S. van Oosten,

'Arbitraire straffen in de rechtspraak van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (18e
eeuwy  in·. Ad personam. Opstellen aangeboden aanprof.mr.  Ch.J.  Enschedt ter gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag (Zwolle 1981) 199-210.

63 Zie hoofdstuk III paragrafen 3  en  5,
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bij de actio ad palinodiam. Daarbij verwees hij onder meer naar de paragrafen die
Van der Zype, Groenewegen en Carpzov aan deze actie hebben gewijd. Had de
honorabele amende die de Raad aan Van Thienen moest opleggen enkel betrekking
op de beledigingen die deze de Staten-Generaal, Raad van State en Raad van Brabant
had toegevoegd, in de arbitraire straf die de rechtbank kon vaststellen, kon hij ook
de overige injurien van de dader betrekken. De procureur-generaal heeft zich hierover
echter niet uitgesproken.

Ook de eis tegen de Maastrichtse advocaat Mathias Limpens, die in 1765 voor
de Staatse Raad werd gedaagd, bevatte een amende honorabele.64 Zoals in paragraaf
2 isbeschreven, had Limpens inenkeleprocesstukkende advocaat-fiscaal van Brabant,
Willem van der Esch, van partijdigheid en medeplichtigheid aan frauduleuze handelingen
beticht. Geeist werd dat hij ten overstaan van commissarissen en in aanwezigheid
van het officie-fiscaal zou verklaren dat zijn uitlatingen in strijd met de waarheid waren.
Vervolgens diende hij de onware passages eigenhandig uit de originele stukken te
royeren. Ten slotte moest hij tot een 'amende civiel' van 100 zilveren dukatons, te
betalen aan de Hoge Overheid, worden veroordeeld. In zijn uitspraak van 22 december
1774 veroordeelde de Raad Limpens overigens slechts tot het schrappen van de
kwestieuze zinsneden uit diens schrifturen. 65

Van de zaak tegen Christiaan Paulus van Beresteijn, die zich in een tweetal rekesten
onheus over de Raad van Brabant had uitgelaten, is de conclusie van eis van de
procureur-generaal niet bewaard gebleven. Nu de gedaagde evenwel werd veroordeeld
tot het verwijderen van de desbetreffende passages uit deze rekesten, alsmede tot het
betalen van een geldboete van 600 Carolus guldens, zal het officie-fiscaal wel tot het
opleggen van dergelijke straffen hebben geconcludeerd.66 In het vorige hoofdstuk
is intussen naar voren gekomen dat het royeren van beledigende woorden uit een
geschrift ook in een civiele procedure door een beledigde particulier kon worden
gevorderd.

67

Evenals Philip van Thienen had Anthony van Oudheusden, schepen van 's-
Hertogenbosch, de leden van de Staten-Generaal beledigd.68 De eis die de procureur-
generaal tegen Van Oudheusden instelde, was echter aanmerkelijk zwaarder dan die
tegen de heer van Berlicum. Van Oudheusden had in 1640 tijdens een vergadering
van het Bossche schepencollege onder meer uitgeroepen dat de leden van de Staten-
Generaal hem'het gat mochten kussen'. Op 13 april werd hij beschreven om inpersoon
voor de Raad van Brabant te compareren.69 Zijn 'vuijle woorden' werden door het
Brabantse officie aangemerkt als atroce injurien, aangezien zij waren gericht aan het

64  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 250.
65  RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.617.
66  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 226; inv.nr. 448, vonn. nrs. 10.592-10.594.
67   RANB, RvB, inv.nr. 788, doss.nr. 3278 (D'Olne vs. Wilkin en Arnotte); zie hoofdstuk III paragraaf

3.2.1.

68  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 46.
69    In de procedure voorde Raad trad de hoog- en laagschout van 's-Hertogenbosch op als gevoegde partij

aan de zijde van het officie-fiscaal. De Bossche schout had de Staten-Generaal op de hoogte gesteld
van het voorgevallene en een verzoek ingediend om Van Oudheusden te mogen dagvaarden. De Hoog
Mogenden hadden de zaak daarop verwezen naar de Raad van Brabant.
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adres van de Hoge Overheid en zij bovendien waren gesproken door een schepen en

nog wel in aanwezigheid van al diens collega-schepenen. Geeist werd in de eerste

plaats dat de dader door de Raad incapabel zou worden verklaard tot het vervullen

vanopenbare functies. Voorts diende hij tot een arbitraire strafte worden veroordeeld.

In paragraaf 6.2 zal blijken dat de Raad, die aan het eerste decl van de criminele eis

voorbijging, ook in het onderhavige geval aan de injuriant een honorabele amende

zou opleggen.
In het ordinaire strafproces ten slotte dat tegen Jacob van Thienen werd aangespannen

wegens het beledigen, bedreigen en slaan van de substituut-secretaris van Berlicum,
volstond de procureur-general met een vordering tot een arbitraire straf.70

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat er in een ordinaire procedure - behalve

een arbitraire straf - een typisch civiele sanctie tegen de gedaagde kon worden

gevorderd. Dat de injuriant in een dergelijk proces ook zwaardere, criminele straffen
in het vooruitzicht konden worden gesteld, blijkt uit de zaak tegen ridder Walter Philip
Nicolson uit 1773-1774.71 In een procedure voor de Staatse Raad beledigde deze

Nicolson zowel hethofals een van deraadsheer-commissarissendie aaneen comparitie
van partijen had deelgenomen. Aanvankelijk volstond de Raad met het geven van een
waarschuwing.72 Toen Nicolson hieraan echter geen gehoor gaf, het college en de

commissaris zelfs 'nog meerder disrespecteus' bejegende en ook nog een deurwaarder

beledigde en bedreigde, was de maat vol. De procureur-generaal verkreeg een
'mandement van daagsele in persoon' tegen de injuriant, die evenwel inmiddels uit
Brabant was vertrokken. In het 'intendit' dat na vier opeenvolgende dagvaardingen
werd opgesteld, werd gevorderd dat de defaillant voor zijn leven uit het hertogdom
zou worden verbannen en dat diens goederen zouden worden geconfisqueerd.73 Op

19 december 1774 wees de Raad vonnis overeenkomstig de gedane eis.74 Het valt
op dat de procureur-generaal in de onderhavige zaak een aanzienlijk zwaardere straf
eiste dan bijvoorbeeld in die tegen de heer van Berlicum, Philip van Thienen, die
zich toch ook weinig respectvol over het Brabantse hof had uitgelaten. Hiervoor kunnen

mijns inziens eentweetal redenen worden aangevoerd. Inde eersteplaats was Nicolson
reeds door de Raad gewaarschuwd zijn injurieuze opmerkingen voor zich te houden.

Voorts achtte de procureur-generaal het zeer kwalijk dat de ridder zich uit de voeten

had gemaakt en zich zo aan de justitie wilde onttrekken.
Om een injuriant een zo zware straf als een verbanning te laten opleggen, blijkt

de procureur-generaal in een aantal gevallen niet de ordinaire maar de extraordinaire

weg te zijn ingeslagen. Van een extraordinaire procedure, ingeleid door middel van
een  'mandement van apprehensie', was bijvoorbeeld sprake in het geval van Augustinus

70  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 165.
71    RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 269. Voor de feiten die aan deze procedure voorafgingen, zie F.W.M.

de Koning-Klaassen, 'De Berugte Zaake. Amor en Justitia in achttiende-ecuwse Breda' in: Brabandts

recht dat is..., 149-163.
72  RANB, RvB, inv.nr. 116, fol. 70-72 (25 maart 1773).
73     Voor de verstekprocedure bij zaken ingeleid  met een dagvaarding, zie hoofdstuk  I  paragraaf 4.1.

74  RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.615.
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Senders, wever te Nieuwkuijk, uit 1771.75 De feiten die aanleiding gaven tot deze
procedure waren de volgende. Senders meende nog geld tegoed te hebben van Cornelis
Kouwens, de drossaard van zijn woonplaats. Hij had zijn schuldenaar hierover reeds
in niet mis te verstane woorden aangesproken 'op de publicque weg even buiten de
Heerlijkheid Drunen',  maar zijn aanmaning had slechts geresulteerd in enkele slagen
met de wandelstok van de drossaard. Niet veel later zocht Senders Kouwens opnieuw
op, voegde hem een groot aantal zeer onbetamelijke woorden toe en bedreigde hem
met een knuppel. Daarna volgde hij de vermeende wanbetaler 'onder een sterk
geschreeuw, geraas en getier' tot aan diens huis. Tegen Senders werd op 15 april
1771 een 'mandement crimineel en van apprehensie' uitgevaardigd en hij werd in
hechtenis genomen.76 Tijdens zijn verhoor op de punten van de tenlastelegging legde
de verdachte 'buiten pijn en banden van ijser' een volledige bekentenis afl, waarna
deprocureur-generaal zijn criminele eisdeed. Hij vorderdeprimair achtdagendetentie
op wateren brood, gevolgd door een verbanning voor tweejaar uit Brabant; subsidiair
'andere zulke poenen' als de Raad in dit geval gepast oordeelde. Op  18 juli 1771 wees
de Raad vonnis en verbande Senders voor twee jaar uit zijn ressort.78

In 1788 kwam het echter opnieuw tot ongeregeldheden in Nieuwkuijk, waarvan
ditmaal Kouwens' opvolger Johan Winckel het slachtoffer werd.79 Deze drossaard

had zich bij de ingezetenen erg impopulair gemaakt, in het bijzonder vanwege zijn
strenge optredentegen overtreders vanhet plaatselijkebrandreglement. Met regelmaat
werden door hem personen beboet 'weegens het rooken van pijpen langs s'Heeren
weegen'. Nadat enkele rokers hem reeds op hardhandige wijze hun ongenoegen over
dit optreden hadden laten blijken, was het op 6 juli 1788 de beurt aan Hendrik van
Schijndel. Met de pijp in de mond trad deze de drossaard tegemoet, sprak hem 'op
een zeer hoonende en chocquante wijse' aan en voegde hem 'veele aanstotelijke en
injurieuse gezegdens' toe. Daarmee was het echter nog niet gedaan: 'onder het zingen
van een chocquant liedje' liep Van Schijndel de gerechtsofficier na tot aan de herberg
waar deze logies had. Daar sloeg hij hem in het gezicht, greep hem bij zijn haren
en bracht hem met een mes een lichte vleeswond toe. Ook tegen Van Schijndel ging
- op 18 juli 1788 - een 'mandement van apprehensie' uit, waarna er een extraordinaire
procedure werd aangevangen. Op 22 november liet de procureur-generaal de Raad
echter weten dat het onderzoek was vastgelopen. De verdachte kon niet tot een
bekentenis worden gebracht en hij sprak alles tegen wat getuigen tegen hem te berde
brachten. Hij dacht weliswaar de verdachte met enige geselslagen wel een bekentenis
te kunnen afdwingen, maar achtte een 'formeele tortuur' in het onderhavige geval

niet op zijn plaats. Tenzij de Raad hem een passend extraordinair dwangmiddel aan
de  hand  kon  doen, zo vervolgde  hij,  zat er weinig anders  op  dan Van Schijndel  in
een ordinair proces te ontvangen. Wel was hij van mening dat laatstgenoemde in dat

75  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 264.
76  RANB, RvB, inv.nr. 113, fol. 63, 67.
77   Op 14 meiwerd Sendersdeeerstemaal verhoordopdaartoedoorhetofficie-fiscaal ingediendeartikelen,

waarna op 14 juli een nader verhoor op artikelen volgde: RANB, RvB, inv.nr.  113, fol. 83, 133.
78  RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.601.
79  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 309.
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geval, gezien deernst van de delicten waarvanhij werd verdacht, niet uit zijn hechtenis

mocht worden ontslagen.8<1 De zaak kreeg nu een opmerkelijk verloop. Hangende

de beslissing van de Raad op het schrijven van de procureur-generaal verzocht Van
Schijndel het college om in submissie te mogen worden toegelaten (januari 1789).81

In het rekest dat hij daartoe indiende, gaf hij zijn visie op de gebeurtenissen te

Nieuwkuijk en voerde onder meer aan dat drossaard Winckel met handtastelijkheden

was begonnen. Naar aanleiding van dit verzoekschrift bracht de procureur-generaal
op 17 januari een 'consideratie en advies' uit, waarin hij zich verzette tegen de door

de ander voorgestelde submissie.82 Een dergelijke vorm van rechtspleging zou zijns

inziens tot een uitspraak leiden die op gespannen voet zou staan met de uitspraak van
de Raad in de zaak van Augustinus Senders uit 1771. In aanmerking genomen de
'atrociteit van het delict, en de absoluute noodzakelijkheid van een behoorlijke exempel,
vooral ten aanzien van de Heerlijkheid NieuwCuijk', zou de injuriant een gevangenisstraf
van 66n of twee jaar moeten worden opgelegd, gevolgd door een eeuwigdurende

verbanning uit Brabant. Nadat de verdachte op 26 januari zijn verzoek tot submissie

weer had ingetrokkenz), vaardigde de Raad een dag later een resolutie uit waarin
hij besloot de onderhavige zaak met een reprimande af te doen.84 Van Schijndel zou

door commissarissen, ten overstaan van het officie-fiscaal en het slachtoffer, 'ten
ernstigste worden gereprimendeerd en gecorrigeerd'. Tevens diende hij in detentie

te blijven totdat hij de proceskosten had betaald. Hiermee was de zaak echter nog

niet afgedaan, zoals nog zal blijken in paragraaf 6.
Uit het bovenstaande mogen de volgende gevolgtrekkingen worden gemaakt. In

een ordinair strafproces werden door het officie-fiscaal veelal lichte straffen tegen
een injuriant geeist, zoals een honorabele betering van het door laatstgenoemde
teweeggebrachte. In geval van een enstige schending van de rechtsorde kon tegen

de gedaagde evenwel ook een zwaardere straf - met name een verbanning - worden

gevorderd. Het was echter vooral in zaken waarin extraordinair werd geprocedeerd,
dat het officie een dergelijke capitale straf aan de dader wilde laten opleggen.

In dit verband zij tevens vermeld dat in een aantal gevallen de procureur-generaal

in meer of minder uitvoerige bewoordingen is ingegaan op de door hem te volgen

procesgang. Zo merkte hij in zijn 'eis met middelen' tegen Philip van Thienen op
dat de beledigingen waarvoor deze terechtstond dermate ernstig waren dat zij

'criminelijck' zouden kunnen worden vervolgd, maar dat de Raad de verdachte

desondanks in een ordinair proces had ontvangen.85 Dezelfde overwegingen treft

80  De verdachte zou volgens de procureur-generaal kunnen worden ontvangen 'in een ordinair proces,

mits doende defensie ex carcere' (missive van de procureur-generaal  aan de  Raad van Brabant d.d.

22 november 1788).
81    Een verzoek tot submissie hield in, dat de Raad werd gevraagd om als arbiter een voor het desbetreffende

geval passendeuitspraak te geven. Voorhetbegripsubmissiozie verderGodding'Unejustice parall8le',
125. Voorts zij verwezen naar hoofdstuk I paragraaf 2.2.1.

82  RANB, RvB, inv.nr. 133, fol. 4.
83  RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3739; inv.nr. 133, fol. 11.
84  RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3740; inv.nr. 133, fol. 12.
85  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 164 (eis met middelen, artt. 42-43); inv.nr. 823, vonn.nr. 5840.
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men aan in de 'eis met middelen' die tegen Jacob van Thienen werd opgesteld.86
Waarschijnlijk refereerde de procureur-generaal hierbij aan de mogelijkheid dat een
in persoon beschreven of gedagvaarde injuriant, na te zijn verhoord op de punten van
de tenlastelegging, in hechtenis kon worden genomen, in welk geval er op extraordinaire
wijze zou worden geprocedeerd.87 Naar aanleiding van het vooronderzoek dat had
plaatsgevonden naar de misdragingen van advocaat Cornelis Colen daarentegen werd
opgemerkt, dat er op grond van de 'poincten van belastinge ofte beschuldiginge' geen
'mandement criminel' kon worden verzocht  en  geen

' formeel proces criminel'  kon
worden geentameerd. De delicten waaraan Colen zich zou hebben bezondigd, oordeelde
de procureur-generaal weliswaar zeer ernstig van aard, maar hij achtte het verzamelde
bewijsmateriaal onvoldoende Om tot een dergelijk proces over te gaan. Derhalve
verzocht hij dat de Raad aan Colen zou bevelen om in persoon voor het college te
verschijnen om te worden gehoord.88 Uit de processtukken blijkt niet dat de advocaat
na dit verhoor alsnog in hechtenis is genomen. In de in het bovenstaande beschreven
strafzaak tegen Hendrik van Schijndel ten slotte werd door de procureur-generaal
uitvoerig stilgestaan bij de omstandigheid dat de doorhem aangevangenextraordinaire
procedure niet tot het beoogde resultaat - een bekentenis van de verdachte - had geleid
en dat hij daarom was genoodzaakt op ordinaire wijze voort te procederen.

4.2  Motivering  van  de  strafvordering
In  de  criminele eis  die de procureur-generaal ten processe produceerde,  gaf hij,  na
een gedetailleerde weergave van de feiten die waren voorgevallen, de redenen aan
waarom de dader moest worden bestraft. In een aantal gevallen nu werd te kennen
gegeven dat er 'ten mainctien van de goede politie en justitie' actie tegen de
desbetreffende injuriant moest worden ondernomen, of dat zulks diende te geschieden
omdat het ging om injurien die 'in een land van goede politie en justitie' niet konden
worden geduld.89 De handhaving van de Brabantse justitie trachtte het officie-fiscaal
intussen vooral te bewerken door het stellen van een voorbeeld, opdat de justitiabelen
zich niet aan eenzelfde vergrijp zouden schuldig maken als waarvoor thans 66n van
hen terechtstond. Dikwijls werd dan ook in de criminele eis vermeld dat de bestraffing
van de belediger diende 'ter afschrikking van anderen', 'anderen ten exempel' of 'ter
beveiliging  van de ingezetenen'.90 Behalve deze algemene preventie  kon  met  een
strafvordering ook een bijzondere vorm van preventie worden nagestreefd. Zo had
het officie in het geval van Augustinus Senders die de drossaard van Nieuwkuijk had
beledigd en bedreigd, vooral de bescherming van gerechtsofficieren voor ogen.
Overwogen werd dat Senders zich zeer onbetamelijk en strafwaardig tegenover de
ander had gedragen. Ter beveiliging van de ingezetenen en speciaal van een officier
van justitie, die immers onder de 'zonderlinge protexie ende sauvegarde van de Hoge

86  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 165 (eis met middelen, artt. 26-27); inv.nr. 823, vonn.nr. 5841.
87 Zie hoofdstuk I paragraaf 4.2.
88   RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 106 ('bericht, advies & remonstrantie' van het officie-fiscaal aan

de Raad van Brabant).
89  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 264, 269, 309, 314.
90  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 226,250,264,309.
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Overheid' stond, moest hij worden gestraft:' Soortgelijke overwegingen treft men

aan in de andere Nieuwkuijkse beledigingszaak, waarin Hendrik van Schijndel
terechtstond. In deze zaak wees de procureur-generaal er bovendien op dat het stellen

van een afschrikwekkend voorbeeld 'vooral ten aanzien van de Heerlijkheid NieuwCuijk'
geindiceerd was.w

Als bijzonder strafwaardig werd niet slechts de belediging beschouwd die een

gerechtsofficierwas aangedaan, maarook die welkejuist door een dergelijk ambtenaar

was begaan. Toen bijvoorbeeld de drossaard van Stiphout, Johan van Ommeren, met
allerlei uitvluchten een ontmoeting met procureur-generaal Van Steelant uit de weg
ging, oordeelde deze laatste dit gedrag des te meer onbehoorlijk nu het uitging van

een subaltern gerechtsofficier. Het feit dat Van Ommeren behalve drossaard ook

procureur was, was voor Van Steelant een extra-reden om hem zijn minachting van
de justitie aan te rekenen.93 Ook in andere strafprocessen werd door het officie-fiscaal

benadrukt dat de belediging het slachtoffer was toegevoegd door een gekwalificeerd
persoon, te weten een notarisw, een schout annex secretaris , een provisioneel

drossaardm en een advocaatgi.
Een andere factor waarmee de procureur-generaal bij het opstellen van zijn criminele

eis in het bijzonder rekening heeft gehouden, was de plaats waarop de belediging was

voorgevallen. In veelgevallenblijkthetslachtoffer, meestal eenoverheidsfunctionaris,
op de openbare weg te zijn beledigd.98 Zo werd drossaard Mathias de Vlaming door

Philip van Thienen 'op de publicque straat' te 's-Hertogenbosch geinjurieerd, substituut-

secretaris Marcus Peres door Jacob van Thienen 'op den gemenen weg genaamt het
Ploegpad' te Berlicum en drossaard Kouwens door Augustinus Senders 'op de publicque

weg even buiten de Heerlijkheid Drunen'.99 Volgens Lindemann  was  het  feit  dat

een overheidsdienaar, belast met het handhaven van het openbaar gezag, nu juist op
de openbare weg onheus was bejegend, voor het officie-fiscaal een extra-reden om

actie tegen de dader te ondememen:w Wat betreft de belediging van een ambtenaar

in functie kan hieraan worden toegevoegd, dat de toegebrachte vernedering des te

groter werd geacht als veel mensen het gebeurde hadden kunnen gadeslaan, zoals dat

op  de  openbare  weg het geval was.lot Als bijzonder ernstig werd derhalve  ook  de

belediging beschouwd die iemand bijvoorbeeld 'inde volle kerk voor al het volk' 102,
'int volle collegie' van schepenent03 en in een rechtszaal tijdens een rolzitting'04

91  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 264.

92  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 309.

93  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 278.

94  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 26.
95  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 167.
96  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 200.
97  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 250.
98  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 164, 165, 264, 269, 309, 322.
99 Zie paragrafen 2 (Philip en Jacob van Thienen)  en 4.1 (Augustinus Senders).

100  Lindemann, 'De competentie in strafzaken in eerste aanleg',  56.

101 Zie hoofdstuk II paragraaf 3.4.
102 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 164.
103 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 46, 167.
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had ondervonden. Niet slechts als het slachtoffer in het openbaar was geYnjurieerd,
werd dit door de procureur-generaal nadrukkelijk in zijn tenlastelegging vermeld,
maar ook als de injurie in de beslotenheid van iemands eigen huis was voorgevallen. 105

Incidenteel werd er door hem ook een accent geplaatst op de dreigementen en
handtastelijkheden waarmee een bepaalde belediging gepaard was gegaan.

106

In deze bijzondere omstandigheden, die telkens expliciet in de vordering van de

procureur-generaal werden vermeld, herkent men duidelijk factoren die - volgens de
rechtsgeleerde auteurs - een belediging tot een iniutia atrox maakten, die dus het gehalte

aan contumelia van een belediging deden toenemen. '07 Nu er in de meeste criminele
beledigingszaken wel van dergelijke factoren kunnen worden onderkend, is het voor
mij niet mogelijk om na te gaan in hoeverre zij door het officie-fiscaal als 'strafverho-
gende omstandigheden' zijn opgevat. Bovendienheb ik de indruk dat het officie eerder
de beledigende woorden en daden in onderlinge samenhang bezag en deze gezamenlijk
dan aanmerkte als zaken die in strijd waren met de Brabantse rechtsorde. De injurieuze
handelingen en uitlatingen aan het adres van drossaard Kouwens bijvoorbeeld werden
alle tezamen beschouwd als 'zaken, zijnde van zeerkwaade en perniculeuze gevolgen',
zaken derhalve  die  in  een  land van goede justitie niet konden worden geduld:08

En de injurien die advocaat-fiscaal Van der Esch van de zijde van de Maastrichtse
raadsman Limpens had ondervonden, bestonden in krenkingen'welcke in het generaal
op eene zeer quaadwillige en sinistere wijze zijn getaxeerd':cm Voor de beledigingen,
bedreigingen en handtastelijkheden waarvan drossaard Winckel het slachtoffer was
geworden, werd ten slotte opgemerkt dat 'de atrociteit van het delict' het stellen van
een voorbeeld noodzakelijk maakte. 110

5.  HET VERWEER VAN DE BELEDIGER

In de onderhavige paragraaf zal aandacht worden besteed aan het verweer dat enkele

gedagvaarde en gearresteerde injurianten hebben gevoerd om aan de straf te ontkomen
die de procureur-generaal tegen hen had geeist. Voorop moet worden gesteld dat een
verdachte in een ordinair strafproces betere mogelijkheden tot het voeren van verweer
had dan in een extraordinair proces. Waar hij in een extraordinaire procedure goeddeels
voorwerp van onderzoek was, was zijnpositie in een ordinaireprocedure vergelijkbaar
met die van een civiele procespartij. Werden in het eerste geval onderzoeksmaatregelen
tegen hem genomen, in het tweede geval werd hij in een 'schriftelijk debat' met de
procureur-generaal betrokken. 11' ZO stond Philip van Thienen,  met  wie  men  in  de

104 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 314.
105 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 264,309,322.
106 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 309,322.
to7   Zie hoofdstuk II paragraaf 3.4.
108 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 264.
109 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 250.
110  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 309.
111  Vgl.  Monballyu, 'Het onderscheid', 127-128. Voor alle details zij verwezen naar hoofdstuk I para-

graaf 4.2,
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vorige paragrafen reeds heeft kunnen kennismaken, in een ordinair strafproces terecht

omdat hij in de periode 1704-1713 een groot aantal personen en colleges had beledigd
en in sommige gevallen ook bedreigd. 112 Tegen de uit 65 artikelen bestaande 'eis
met middelen' die deprocureur-generaal tegenhem indiende (zie paragraaf4.1), stelde
Van Thienen zich teweer in een 'antwoord met middelen' van 128 artikelen. Zijn
verweer kwam voor een belangrijk deel neer op het ontkennen van de tenlastegelegde
feiten, voor zover hij zich deze al kon herinneren. Het kon best zijn, zo merkte hij
op, dat hij enige woorden met president-schepen Jan Rogmans had gehad, maar 'door
de laps vanden tijt van omtrent tienjaren' had hij da :van'geen pertinente geheugenis-
se'. Bovendien zou er uit het voorgevallene voor de procureur-generaal geen criminele
actie voortvloeien, zeker niet nu hij Rogmans niet had bedreigd, zoals hem werd
verweten. Ook de bedreiging van Rogmans' opvolger Adriaan van Tongeren werd
door Van Thienen ontkend. Hij had deze functionaris slechts mondeling beledigd en
ter zake van een dergelijke belediging zou enkel het slachtoffer een civiele actie hebben
kunnen instellen, 'het welke bij hem nooijt is gedaan':13 De belediging en bedreiging
van drossaard Matthias de Vlamingen zijnega werdendoor hemzonder meerontkend,
terwijl hetgeen Pieter Lijten van hem had ondervonden geen naam mocht hebben.
Wat de onheuse woorden aan het adres van de Staten-Generaal, Raad van State en
Raad van Brabant betrof, kon hij zich absoluut niet voorstellen dat deze ooit over
zijn lippen waren gekomen. Het was dan ook aan zijn wederpartij om stukken te
produceren waaruit het tegendeel zou blijken. Interessant is vooral het ontkennen door
Van Thienen van de dreigementen en handtastelijkheden waarmee bepadde beledigingen
gepaard zouden zijn gegaan. Hij wilde daarmee doen voorkomen dat, als hem in dezen
al iets kon worden verweten, dit toch niet dermate ernstig was dat daarvoor een
strafactie was geYndiceerd. Zoals de Brusselse raadsheer Petrus Stockmans in zijn
Decisionum curiae Brabantiae sesqui centuria had opgemerkt, vloeide er in de regel
uit een puur mondelinge belediging immers geen criminele maar slechts een civiele
actie voort. 114

Zo uitgebreid als het verweer van Philip van Thienen was, zo eenvoudig was dat
van zijn zoon Jacob, die ten laste was gelegd dat hij de substituut-secretaris van
Berlicum had beledigd, bedreigd en geslagen:15 Tegen Jacob van Thienen was een
'mandement van beschrijvinge inpersoon' uitgegaan, waarnahij in een ordinairproces
was ontvangen. In zijn'antwoord met middelen' stelde hij dat in de 'eis met middelen'
die de procureur-generaal tegen hem had ingediend, 'verscheijdene saecken seer
abusivelijck tot sijnen laste waeren te neder gesteld'.  Hij gaf daarbij overigens niet
aan op welke punten zijn wederpartij een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven.

Ook het verweer van advocaat Mathias Limpens was kort maar krachtig. Zoals
in het voorafgaande is beschreven, was Limpens in 1765 gedagvaard omdat hij in

112  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr.  164, Een lijst met de slachtoffers van Van Thienen vindt men in
paragraaf 2.

113  Vannienenging hieroverigens stilzwijgend voorbij aandemogelijkheiddaterwegenseenmondelinge
belediging  ook een civiele strafzaak aanhangig kon worden gemaakt. Zie hoofdstuk III paragraaf 5.

114 Stockmans, Dea'sionum Curiae Brabantiae, dec.  108. Zie paragraaf 1.
115 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 165.
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enkele processtukken de advocaat-fiscaal van Brabant Willem van der Esch in een
kwaad daglicht had gesteld:16 Limpens liet de Raad echter weten dat hij geen animus
iniuriandi had toen hij de desbetreffende stukken opstelde en dat hij zich niet te kwader
trouw over Van der Esch had willen uitlaten. Hij was dan ook gaarne bereid om onder
ede te verklaren dat hij zijn slachtoffer, zowel in persoon als in kwaliteit van advocaat-
fiscaal, voor een deugdzaam en eerlijk man hield, op wiens eer en goede naam hij
niets kon aanmerken. 117 De raadsman sprak de hoop uit dat hij met deze verklaring -
vergelijkbaar met het 'declaratoir met presentatie' dat in een civiele procedure van
de gedaagde kon uitgaan - mocht volstaan:18 Ook hoopte hij dat hem een 'korte
en spoedige expeditie van Justitie mogte werden verleend'. In beide verwachtingen
werd Limpens teleurgesteld toen de Raad hem op 22 december 1774, ruim negen

jaar nadat hij was gedagvaard, veroordeelde om de aanstootgevende passages uit zijn
geschriften te royeren. 119

In de zaak tegen Pieter de Clercq die in hoger beroep voor de Raad zou komen,
werd in eerste aanleg ook ordinair geprocedeerd.120 Inzet van deze procedure was
de mishandeling door mevrouw De Clercq van haar dienstmeid en de daarop volgende
beledigingen en dreigementen die zij tegenover haar slachtoffer had geuit. Voor de
schepenbank van Bergen op Zoom voerde mijnheer De Clercq, nomine uxoris, aan
dat het gebeurde op een ongeluk berustte. Nadat zij zich had gebrand aan enkele
druppels hete pap die de dienstmeid uit een pannetje had geknoeid, had zijn vrouw
een afwerend gebaar gemaakt en daarbij dit pannetje uit de handen van de meid gestoten,
waaraan deze brandwonden had overgehouden. Over de injuri8n die de dienstmeid
vervolgens had moeten verduren, werd verder niet gesproken: deze werden blijkbaar
beschouwd als een alleszins verklaarbare reactie van mevrouw De Clercq op hetgeen
haar was overkomen. Door de schepenbank werd de vordering van de drossaard in
elk geval afgewezen.

Wat betreft de extraordinaire strafprocessen die voor de Raad zijn gevoerd, springen
de zaken tegen Augustinus Senders en Hendrik van Schijndel in het oog.121 In
paragraaf 4.1   is  er  al op gewezen  dat de procureur-generaal  in het proces  dat  hij   in
1788 tegen Van Schijndel had aangespannen, nadrukkelijk aansluiting zocht bij de
zaak Senders uit 1771. In beide gevallen was namelijk sprake van het injurieren in
woord en daad van een gerechtsofficier in functie. In beide gevallen ook beriep de
injuriant zich er op dat hij op het bewuste moment dronken was geweest. Door de
rechtsgeleerde schrijvers werd dronkenschap dikwijls als een vorm van ontoerekenings-
vatbaarheid aangemerkt, zoals is gebleken in hoofdstuk II.122 Het beroep op
dronkenschap mocht evenwel noch Senders noch Van Schijndel baten: beiden werden
door de Raad veroordeeld. Van Schijndel werd echter aanmerkelijk lichter bestraft

116  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 250.
117 RANB, RvB, inv.nr. 108, fol. 22 en 24.
118  Voor het 'declaratoir met presentatie' zie hoofdstuk III paragraaf 3.3.2.
119 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.617.
120 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 120.
121 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 264 resp. 309.
122 Hoofdstuk II paragraaf 4.3.
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dan Senders en dat terwijl de procureur-generaal tegen hem juist zwaardere straffen
had getist.123 Een tweetal omstandigheden kunnen in dit verband van belang zijn
geweest. In de eerste plaats verklaarde Senders tijdens zijn verhoor dat hij ten tijde
van het voorval dronken moest zijn geweest, maar bekende hij tevens dat hij toen
wel had beseft dat hij zich onbetamelijk en strafwaardig tegenover drossaard Kouwens
gedroeg, terwijl hij ook had geweten dat hij deze met respect had moeten bejegenen.
Van Senders kon derhalve niet worden gezegd dat hij - om met Huber te spreken -
'gansch buiten zijn verstant is geweest'.124 Het besef dat de dader van de ongeoor-
loofdheid van zijn handelingen had gehad, werd door de procureur-generaal expliciet
vermeld in zijn criminele eis. De desbetreffende passages werden vervolgens door
de Raad letterlijk overgenomen in het vonnis waarbij hij Senders veroordeelde. 125

In de tweede plaats verweerde Van Schijndel zich niet slechts met een beroep op

dronkenschap, maar bediende hij zich ook van het verweermiddel van de'retorsie'. 126

Hij stelde namelijk dat hij op de bewuste dag door drossaard Winckel was beboet
voor'het rooken van eenpijp tabak' op de openbare weg, dat er vervolgens onenigheid
was ontstaan over de wettigheid van deze boete en dat het de drossaard was geweest
die hem toen had gegrepen en op de grond had geworpen. Hij hield het niet voor
onmogelijk   dat  hij,   'op dat tijdstip   door den drank bezet geweest zijnde',   de
gerechtsofficier daarna niet met het gepaste respect had behandeld. Of deze laatste
door hem ook echt was beledigd, kon hij zich evenwel niet meer voor de geest halen.
Uitde door Van Schijndel gepresenteerdegegevensblijktdathet slachtofferbij hetgeen
was voorgevallen niet geheel vrijuit ging. Het is intussen opmerkelijk dat Senders
niet ook een beroep op retorsie of, moderner uitgedrukt, op eigen schuld dan wel
medeschuld van het slachtoffer deed. Senders was immers door drossaard Kouwens,
toen hij deze de eerste maal aansprak, op enkele slagen met diens wandelstok
getracteerd.127   In  de zaak tegen Van Schijndel volstond  de  Raad  in elk geval  met
het geven van een reprimande, waar hij in die tegen Senders een verbanning voor
twee jaar had uitgesproken. 128

6.   DE  UITSPRAAK  VAN  DE  RAAD

Evenals dit bij de civiele beledigingszaken het geval is, zijn van slechts weinig criminele
zaken uitspraken van de Raad overgeleverd. Van maar acht van de 28 strafprocessen
kon een eindvonnis worden achterhaald. Verder heeft het college drie zaken afgedaan
bij wege vaneen resolutie, houdende eenbesluitomde injuriant slechts een reprimande

123 Zie paragraaf 4.1.
114  Huber,  Heedensdaegse  rechtsgeleertheyt, VI.8.11.
125   RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.601.
126 Zie dienaangaande hoofdstuk II paragraaf 4.5.2.
127 Zie paragraaf 4.1.
128 RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3740 resp. inv.nr. 448, vonn.nr. 10.601.
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te  geven. 129 Ten minste  6En maal  is op een verzoek  van de procureur-generaal  om
tot vervolging te mogen overgaan negatief beschikt. Op het ingediende rekest is deze
niet-ontvankelijkverklaring in de vorm van een 'apostille' aangetekend:30 Een
dergelijke beschikking heeft de Raad waarschijnlijk ook in twee andere gevallen

gegeven, waarvan het procesdossier enkel stukken van het voorbereidend onderzoek
bevat.13' In de nu volgende onderdelen zal aandacht worden besteed aan de diverse
straffen die door het Brabantse hof in beledigingszaken zijn uitgesproken.

6.1 De reprimande
Toen Walter Philip Nicolson de Raad van Brabant en in het bijzonder raadsheer-
commissaris Van Laar in geschrifte beledigde, kwam hem dit op 25 maart 1773 op
een ernstige reprimande te staan. Op die datum namelijk vaardigde de Raad een resolutie
uit waarin hij besloot om Nicolson ervan op de hoogte te stellen dat het college 'niet
anders dan met indignatie heeft kunnen opnemen, de disrespectueuse en indecente

periodes, mitsgaders de chocquante en satijricque touren' die van hem waren uitgegaan.
De injuriant werd gewaarschuwd zich inhet vervolg vandergelijke onheuse uitlatingen
aan het adres van de Raad te onthouden. 132 Nicolson sloeg deze waarschuwing echter
in de wind en liet niet na Van Laar, toen hij deze in Breda tegen het lijf liep, 'onder
een ijsselijk gevloek, geraas en geschreeuw' opnieuw te beledigen. In een artikel in
The London Evening Post van 29 mei 1773, geschreven onder de schuilnaam chevalier
Bastonnado Canewell, maaktehij decommissaris vervolgensuit voor'kerel', 'schurk'
en 'schoelje'. Nadat Nicolson ook nog een deurwaarder van de Raad bij een tweetal

gelegenheden had beledigd en bedreigd, werd hij op 19 december 1774 bij verstek
veroordeeld tot levenslange verbanning uit het hertogdom Brabant. 133 In dit geval
had de reprimande duidelijk niet mogen baten.

Ook in het geval van Hendrik van Schijndel, die in 1788 drossaard Johan Winckel
had beledigd, bedreigd en mishandeld, besloot de Raad om de injuriant door
commissarissen'op het ernstigste tedoenreprimenderen encorrigeren'. Tevens diende
betrokkene de gemaakte proceskosten te betalen. 134 Gezien de ernst van hetgeen

Van Schijdel werd verweten, was dit een erg milde uitspraak. De coulance die de
Raad in het onderhavige geval betrachtte, kan zijn ingegeven door de omstandigheid
dat drossaard Winkel zich tegenover Van Schijndel ook niet onbetuigd had gelaten
(zie paragraaf 5). Tevens dient te worden bedacht dat de extraordinaire procedure
waarin de injuriant terechtstond inmiddels was vastgelopen, waardoorer een - volgens
de procureur-generaallangdurig en kostbaar - ordinairproces moest worden begonnen
(zie paragraaf 4.1). Dit alles in aanmerking genomen, heeft de Raad deze zaak wellicht

129 Een dergelijk besluit nam de Raad ook in het proces tegen Walter Philip Nicolson, beschreven in paragraaf
4.1.  Toen de reprimande echter niet mocht baten,  kwam het in deze zaak alsnog  tot een eindvonnis:

zie  paragraaf 6.1.
130 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 278. Zie paragraaf 2.
131 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 314, 322.
132 RANB, RvB, inv.nr. 116, fol. 70-72.
133 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.615.
134 RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3740; inv.nr. 133, fol. 12.
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door middel van 'snelrecht' willen afdoen. Ook nu zou de reprimande overigens niet
tot de gewenste verbetering van des daders gedrag leiden. Toen namelijk een van
de commissarissen, al corrigerende, Van Schijndel voorstelde om de gelaedeerde
gerechtsofficier zijn excuses aan te bieden, weigerde hij dit te doen. Hij zei niet te
begrijpen waaromhij werd vermaand en vond dat hemgeen recht werd gedaan. Tevens
weigerde hij te enen male de gemaakte proceskosten te betalen. De Raad, die er in
de regel zwaar aan tilde als zijn bevelen niet werden opgevolgd,35, besloot dat Van
Schijndel wegens zijn 'hardnekkig en onbetaamelijk gedrag' in hechtenis zou blijven
totdat de proceskosten zouden zijn voldaan. De procureur-generaal werd vervolgens
toegestaan om beslag te laten leggen op alle goederen van de gedetineerde en deze
in het openbaar te doen verkopen. Als de kosten eenmaal waren gedekt, zou Van
Schijndel zo spoedig mogelijk naar Nieuwkuijk worden teruggestuurd, waardrossaard

136Winckel 'een waakend oog' op hem diende te houden.
Gereprimendeerd werd ook Albert Versfelt, de schout en secretaris van Alem,

die enkele schepenen van deze plaats had beledigd. Hij werd door de Raad, na een
'seer serieuse vermaninge', gewaarschuwd om schepenen in functie voortaan met het
verschuldigde respect te bejegenen. Zoals reeds in paragraaf 2 is beschreven, hield
de Raad echter ook de beledigde functionarissen een waarschuwende vinger voor:
zij dienden op hun beurt Versfelt met alle voorkomendheid te behandelen als deze
zijn werkzaamheden vervulde.137 Evenals in het geval van Hendrik van Schijndel
zal de Raad in het voorliggende geval tot een correctionele maatregel hebben besloten
omdat het gewraakte gedrag van de dader deels voortvloeide uit hetgeen de beledigde
partij ham had aangedaan.

Het vermanen van een injuriant was intussen voor de Raad geen onbekend middel
om de betrokken persoon het kwalijke van diens gedrag te doen inzien en hem te
waarschuwen om zich in het vervolg in acht te nemen. Ook advocaten en procureurs
die bij het Brabantse hof waren ingeschreven, kregen wel een ernstige reprimande
als zij zich tijdens een rechtsgeding beledigend over de wederpartij of over derden
hadden uitgelaten. Bij de bespreking van het voor deze studie relevante archiefmateriaal
is een dergelijke vermaning aangemerkt als een 'tuchtrechtelijke maatregel' van de
Raad.138 Het corrigeren van de betrokken functionaris,  in de regel door een tweetal
raadsheer-commissarissen, vond buiten rechte plaats, dat wil zeggen vond plaats zonder
dat er tegen de injuriant een - civiele of criminele - procedure werd aangevangen.
Toch vindt men onder de criminele beledigingszaken een 'procesdossier' dat op de
tuchtrechtspraak van de Raad betrekking heeft.139 Het dossier bevat slechts een enkel
stuk, namelijk een missive van advocaat-fiscaal Van Oldenbarnevelt genaamd Witte
Tullingh aan de Raad, waarin deze het college op de hoogte stelde van de beledigende
woorden die procureur Hendrik van Son hem tijdens een rolzitting op 9 november

135 Zie hoofdstuk III paragraaf 1.
136  RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nrs. 3741-3743; inv.nr. 133, fol. 19-20. Bij de executie van de goederen

van Van Schijndel werd o.m. diens huis verkocht: inv.nr. 20, res.nrs. 3767-3770,3780.
137 RANB, RvB, inv.nr. 3, res.nr. 1595; inv.nr. 59, fol. 32-33,34.
138 Zie hoofdstuk III paragraaf 1.
139 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 314.
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1789 had toegevoegd. Van Oldenbarnevelt wenste 'deezen hoon hem in officio, op
de openbare rol, vlak voor de Griffie, in welke zig diverse persoonen bevonden' niet
over zijn kant te laten gaan en hij verzocht de Raad om hem een passende satisfactie
ten deel te laten vallen, 'zonder welke satisfactie het Officie Fiscaal aan allen hoon
en verkleining dagelijks,  meer en  meer,  zal zijn blootgesteld'.  De Raad vaardigde
daarop op  11  november van genoemd jaar een resolutie uit, waarin hij procureur Van
Son ordonneerde om voor commissarissen te compareren om in deze kwestie te worden
gehoord. 140 Nadat commissarissen van deze comparitie verslag hadden uitgebracht,
werden zij op 12 november door het college verzocht Van Son aan te zeggen om zich
in de toekomst met het benodigde respect tegenover de leden van het officie-fiscaal
te gedragen.141 De procureur beloofde dit te zullen doen.142 Nu Van Son niet
strafrechtelijk werd vervolgd - een dergelijke vervolging had de advocaat-fiscaal blijkens
diens schrijven aan de Raad ook niet voor ogen gestaan - betreft het onderhavige geval
geen criminele beledigingszaak. Het hoort dan ook niet thuis bij de verzameling
criminele procesdossiers in het archief van de Raad.

6.2 De honorabele amende
In een aantal gevallen, waarin tegen de injuriant op ordinaire wijze was geprocedeerd,
werd deze door de Staatse Raad tot een honorabele betering van het door hem
teweeggebrachte veroordeeld. Zo werd advocaat Limpens in 1774 verplicht om de
beledigende woorden die hij aan het adres van de advocaat-fiscaal Van der Esch had
geschreven - overeenkomstig de eis van het officie-fiscaal - uit zijn schrifturen te
royeren.143 De geldboete van 100 zilveren dukatons die tevens was geeist, werd
hem evenwel niet opgelegd. Christiaan Paulus van Beresteijn daarentegen, die een
tweetal rekesten had opgesteld waaraan de Raad aanstoot had genomen, werd op 3
mei  1754 tot zowel een honorabele  als een financiele amende veroordeeld.  De heer
van Maurik moest de gewraakte passages uit speciaal daartoe vervaardigde afschriften
van de rekesten schrappen en diende te verklaren dat hij kwalijk en ondoordacht had
gesproken en dat hij spijt had dit te hebben gedaan. Hij moest voorts beloven zich
in de toekomst van 'calumnien en buijtensporigheden' tegenover het Brabantse hof
te onthouden. Ten slotte werd hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 600
Carolus guldens.

144

Hadden Limpens en Van Beresteijn zich schuldig gemaakt aan iniuriae scriptes
aan het adres van de hoogste vertegenwoordigers  van de Brabantse justitie, Anthony
van Oudheusden, schepen van 's-Hertogenbosch, had zich in 1640 met 'onbeschofte
ende oneerbaere woorden' uitgelaten   over  de   leden   van de Staten-Generaal.   De
procureur-generaal van Brabant had daarom geeist dat de Raad de dader incapabel
tot het vervullen van publieke ambten zou verklaren en hem bovendien een arbitraire

140 RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3764.
141 RANB, RvB, inv.nr. 20, ms.nr. 3765; inv.nr. 133, fol. 117.
142  Op 13 november werd de Raad verslag gedaan van de berisping van de procureur en van diens belofte

om zijn houding te zullen beteren: RANB, RvB, inv.nr. 20, res.nr. 3766.
143 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.617.
144 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nrs. 10.592-10.594.
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straf zou opleggen. Het Brabantse hof besloot evenwel om ook in het onderhavige
geval met een veroordeling tot een honorabele amende te volstaan. Op een nader te
bepalen dag diende Van Oudheusden blootshoofds voor het voltallige schepenencollege
van 's-Hertogenbosch te verschijnen en - in aanwezigheid van de procureur-generaal -
te verklaren dat hij kwalijk en ondoordacht had gesproken en dat hem dit leed deed.
Tot die dag zou hij uit zijn ambt zijn geschorst.145

In bovenstaande voorbeelden treft men een aantal honorabele amendes aan die ook
in een civiele procedure, aangespannen door een geYnjurieerde particulier of een
subalterne gerechtsofficier, aan een injuriant konden worden opgelegd: het herroepen
dan wel royeren van beledigende woorden, het betuigen van spijt en het beloven van
beterschap, al dan niet onder het aannemen van een zeer nederige houding. 146 Gezien
het goeddeels civiele karakter van het ordinaire strafproces is de veroordeling van
de dader tot een 'civiele pugnitie' geenszins verwonderlijk. In het volgende onderdeel
zal echter blijken dat er door de Raad in een ordinair proces ook zwaardere straffen
konden worden uitgesproken.

6.3  De  verbanning
Edn ordinair strafproces waarin een belediger een zware straf, te weten een verbanning,
werd opgelegd, is in het voorafgaande reeds besproken: de zaak tegen Nicolson, die
er aanvankelijk met een reprimande vanaf leek te komen maar die vervolgens het
beledigen toch niet kon nalaten. De redenen waarom in dit geval zo'n zware straf
kan zijn opgelegd,  zijn door mij in paragraaf 4.1 aangegeven. Naast het feit dat de
dader reeds door de Raad was gewaarschuwd om zich in acht te nemen, kan zijn
weigering om in rechte te verschijnen in dezen een rol hebben gespeeld.

Zeer ernstig werd ook het gedrag van Hendrik Strijbos uit Beek en Donk en Michiel
van Nieuwstad uit Helmond geoordeeld.147 Herbergier Strijbos had op 6 november
1748, namens een aantal ingezetenen van zijn woonplaats, een rekest naar de Staten-
Generaal verstuurd waarin hij zich beklaagde over drossaard Gijsbert de Jong. In dit
rekest, dat in zijn opdracht was opgesteld door procureur Van Nieuwstad, werd de
drossaard verweten dat hij slechts schepenen aanstelde waarvan hij geen tegenspraak
te duchten had en dat hij gelden in eigen zak had gestoken die aan de inwoners van
Beek  en Donk behoorden te worden uitgekeerd. 148  Ook  zou hij Strijbos en enkele
andere ingezetenen al diverse keren hebben mishandeld. Wegens deze 'lasterlijke eer
en naem rovende expressien, ten nadeele van den drossaert' werden de procureur
en de herbergier op 17 februari 1750 gedagvaard om voor de Raad te verschijnen. 149

Nadat zij op de punten van de tenlastelegging waren gehoord, werd Van Nieuwstad,

145 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 46; inv.nr. 829, vonn.nr. 7327.
146 Voor alle details zij verwezen naar hoofdstuk III paragrafen 3 en 5.
147 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 223.
148 Het ging daarbij o.a. om vergoedingen van onkosten ter zake van de verzorging van de paarden van

bij deze  inwoners ingekwartierde ruiters. Zie dienaangaande A.C.M.  Kappelhof, De belastinghefling
in de  Meierij van Den Bosch  gedurende  de  Generaliteitsperiode  (1 648-1730) (Tilburg 1986) 289-190,
301, 308-316.

149 RANB, RvB, inv.nr 92, fol. 10.
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de feitelijke auteur van het gewraakte rekest, in hechtenis genomen. Strijbos daarentegen
bleef op vrije voeten maar moest zich ter beschikking van de Raad houden. 150 Beiden
werden uiteindelijk op confessie veroordeeld: Van Nieuwstad tot twaalf jaar
tuchthuisstraf, gevolgd door verbanning voor het leven uit het ressort van de Raad,
Strijbos tot vier jaar tuchthuisstraf en vervolgens levenslange verbanning.151 De
veroordeelden verzochten daarop brieven van abolitie en 'rappel de ban' aan de
stadhouder, die de verzoekschriften toestuurde aan de Raad van Brabant om zich van
advies te laten dienen.152 Op 26 maart 1751 bracht de advocaat-fiscaal, aan wie het
college de verzoeken had voorgelegd, een negatief advies uit.153

Tot slot vermeld ik een tweetal extraordinaire beledigingszaken waarin de Raad
aan de dader een tijdelijke verbanning heeft opgelegd. De eerste zaak is die tegen

Augustinus Senders uit Nieuwkuijk, welke in de voorafgaande paragrafen reeds

uitgebreid aan bod is gekomen. Omdat Senders, na het consumeren van de nodige
glazen alcoholhoudendedrank, drossaard Cornelis Kouwenshad beledigden bedreigd,
werd hij voor een periode van twee jaar uit het ressort van de Raad verbannen. 154

De acht dagen detentie op water en brood, welke de procureur-generaal aan deze
verbanning wilde laten voorafgaan, werden door de Raad niet nodig geacht.

In het tweede geval werden Gerard van Oijen, provisioneel drossaard van Croij

en Stiphout, en Lucas Decker, heer van deze plaatsen, gearresteerd omdat zij geen
gehoor gaven aan de bevelen van de Raad om een gedetineerde in vrijheid te stellen. 155

Deze gedetineerde was Carel Adolf baron de Lucke, tegen wie Van Oijen in 1735
een criminele dagvaarding had laten uitgaan. De Lucke had hiertegen geprotesteerd
bij de Raad van Brabant, die vervolgens had bevolen dat er door de drossaard niets

tegen de baron mocht worden ondernomen totdat er op 7 september 1735 een comparitie
van partijen zou hebben plaatsgevonden. 156 Van Oijen echter, daartoe aangezet door

Decker, had dit bevel genegeerd en had De Lucke in hechtenis genomen. Toen daarop
een bevelschrift uit 's-Gravenhage was verschenen om de baron onmiddellijk in vrijheid
te stellen, was ook hieraan geen gehoor gegeven.157 Getuigde het negeren van de
bevelen van de Raad reeds van weinig respect, tijdens de strafzaak die volgde,
beledigden Van Oijen en Decker het college nog verder door de Staten-Generaal te
verzoeken om 'defensie te mogen doen  voor een neutraler Hof van Holland'.  Dit
verzoek werd doorhet Brabantse gerechtshofals zeer krenkend ervaren. Inde vonissen
diehet uiteindelijk tegen de drossaard ende heer van Croij en Stiphout heeft opgesteld,
vindt men echter niets  van deze belediging terug. De argumenten  die  de  Raad  aan

150 RANB, RvB, inv.nr 92, fol. 22.
151 RANB, RvB, inv.nr 448, vonn.nrs. 10.590 (1 oktober 1750), 10.591 (11 november 1750).
152 RANB, RvB, inv.nr. 93, fol. 48; inv.nr. 6, res.nr. 3171. Voor de adviserende functie van de Raad

bij de verlening van lettres de grace door de stadhouder, zie hoofdstuk I paragraaf 3.2.
153 RANB, RvB, inv.nr. 93, fol. 59-60; inv.nr. 6, res.nr. 3173.
154 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.601.
155 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 200; inv.nr. 5, res.nrs. 2882,2883.
156 RANB, RvB, inv.nr. 5, res.nr. 2879; inv.nr. 77, fol. 145 ('mandement van cassatie en interdictie

poenaal').
157  RANB, RvB, inv .nr. 5, res.nrs. 2880,2881; inv.nr. 77, fol. 146 ('mandement van attentaten poenaal

en autorisatie').

244



zijn uitspraak ten grondslag heeft gelegd, hebben in beide gevallen slechts betrekking
op het negeren van zijn bevelen. De straffen die betrokkenen wegens hun ongehoorzaam-
heid aan de Raad zijn opgelegd, getuigen intussen van een zekere 'klassejustitie'. Van
Oijen werd allereerst uit zijn drossaardsambt ontzet en hem werd verboden om in
de toekomst nog enige publieke functie te bekleden. Verder werd hij voor 25 jaar
uit het ressort van de Raad verbannen en moest hij een geldboete van 500 Carolus
guldens betalen:58 Deckerdaarentegen werd enkel tot een geldboete van 1000 zilveren
dukatons veroordeeld. 159  En dat terwijl de heer van Croij en Stiphout toch degene
was, die door de Raad werd verweten dat hij de ander ertoe had aangezet om de
uitgegane bevelschriften te negeren.

7. PROCESPRAKTIJK EN RECHTSLITERATUUR

Werd er in de civiele beledigingsprocessen die voor de Raad dienden door partijen
veel verwezen naar het geleerde recht en de rechtsgeleerde literatuur, in de criminele
processen bleven dergelijke verwijzingen veelal achterwege. Slechts in een zevental
strafzaken  trof ik allegaties aan, hetzij in 'adviezen', 'consideratien' en dergelijke
die van het officie-fiscaal zijn uitgegaan, hetzij in 'deducties' en 'advertissementen
van rechten' die door de procureur-generaal of de verdachte zijn ingediend.
Eerstgenoemde stukken werden door het officie opgesteld als dit zich bijvoorbeeld
wilde uitspreken over de wijze waarop een belediging diende te worden vervolgd,60,
of als het wilde reageren op een verzoek van de belediger am de Raad. 161 Deducties
en advertissementen konden door de partijen worden ingeleverd na het voldingen van
een ordinair gevoerde strafzaak:62   Ook  in dit opzicht vertoonde het ordinaire
strafproces derhalve de kenmerken van een civiele procedure. 163

De allegaties die ik in de onderhavige processtukken heb aangetroffen, zijn gering
in aantal en lenen zich dan ook niet voor het maken van algemene gevolgtrekkingen
of het opstellen van een overzicht van meest geciteerde auteurs. In 667 zaak wordt
verwezen naar de Glosse164, in twee naar Baldusi65; de overige verwijzingen
betreffen de werken van 'modernere' schrijvers. Van de Zuidnederlandse juristen
worden Damhouder, Anselmus en Van der Zype geciteerd!66, van de Noordneder-

158 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.551 (22 september 1735).
159 RANB, RvB, inv.nr. 448, vonn.nr. 10.552 (22 september 1735).
160 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 106, 167, 250, 322.
161  B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 223 (verzoek tot verlening van brieven van gratie), 309 (verzoek

im in submissie te mogen worden ontvangen).
162 B.v. RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 46, 120, 164, 165. De pleimota's in deze zaken beslaan elk

slechts 100 A 150 artikelen en zijn dus erg bescheiden van omvang.
163 Zie hoofdstuk I paragraaf 4.2.
164 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 46.
165 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 46, 120.
166 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 120 (Damhouder), 164 (Anselmus, Van der Zype).
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landers Matthaeus, Groenewegen en Van Zurck.167 Onder de buitenlandse auteurs

treft men de namen van Mijnsinger en Carpzov uit Duitsland168 en Bossius, Farinacius,
Mascardus en Menochius uit Italit'69.

Voorts werd in vier van de hier bedoelde strafzaken door het officie-fiscaal een

beroep gedaan op de procespraktijk van de Raad of op de stijl van procederen van
deze rechtbank.170 Interessant indit verband is allereerst de zaak van Hubert Scheepers

uit 1791, aangezien daarin nadrukkelijk aansluiting werd gezocht bij dejurisprudentie
van de oudere, zuidelijke Raad van Brabant:71 Ook het proces tegen Hendrik van

Schijndel uit Nieuwkuijk uit 1788-1789 dient hier nogmaals onder de aandacht te worden

gebracht. In het advies dat het in deze zaak uitbracht, verwees het officie-fiscaal naar

een uitspraak van de Raad naar aanleiding van een eerder geval van belediging te
Nieuwkuijk, waarvan eveneens een gerechtsofficier het slachtoffer was geworden.

172

Hoewel gezien het geringe aantal allegaties de nodige voorzichtigheid in acht moet
worden genomen bij het trekken van conclusies, kan toch worden opgemerkt dat in
ten minste twee strafprocessen duidelijke pogingen zijn ondernomen om te komen
tot enige 'vaste jurisprudentie' in beledigingszaken.

In het proces tegen Van Schijndel verwees het officie intussen ook naar de praktijk
van het Hof van Holland inzake het bestraffen van iniuriae atroces.  Nu ook in civiele

beledigingszaken wel naar de stijl van procederen van dit gerechtshof werd
verwezen'73, mag men aannemen dat het Brabantse (proces-) recht, niettegenstaande

de zuidelijke origine van de Raad, tot op zekere hoogte is beinvloed door het (proces-)

recht van zijn noordelijke standplaats.
174

8. CONCLUSIE

Vergelijkt men de crimineleen deciviele beledigingszaken in het archief van de Staatse

Raad van Brabant, dan kan men vaststellen dat zij wat betreft de aard van het gewraakte

gedrag niet wezenlijk van elkaar verschillen. In beide gevallen gaat het om iniuriae
verbales en scriptes bestaande in onheuse aantijgingen, verdachtmakingen en
scheldpartijen. Dat dergelijke beledigingen behalve tot civiele processen ook aanleiding

hebben gegeven tot strafprocessen, lijkt voor een belangrijk deel samen te hangen

metde persoon van het slachtoffer. Onderde criminele zaken treft mennamelijk vooral
beledigingen aan die overheidsfunctionarissen en -colleges, veelal tijdens de uitoefening

167 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 120 (Matthaeus), 164 (Groenewegen), 309 (Van Zurck).
168 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 120 (Mijnsinger), 164 en 165 (Carpzov).
169 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 46.
170 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 46, 106, 309, 322.
171  RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr.  322. Zie paragraaf 1.
172 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nr. 309. Zie paragraaf 4.1.
173 Zie hoofdstuk III paragraaf 6.
174  Vgl. J.P.A. Coopmans,'Van vaderrecht viaouderrechtnaarkinderrecht' in: A.J.A. deBieenC.J.C M.

Oomen. red.,Kindvande rekening. Verslag vandezevende themadag tevens eerste verenigingslustrum
van  de  Juristenvereniging  voor  Afgestudeerden  in  Tilburg,   JUVAT,  op  22  november  1991   (Lelystad
1992) 42-43, Lindemann, 'De rechtspraak in leenzaken',  94.
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van hun ambt, zijn aangedaan. Twee relatief grote groepen iniuriae criminales springen
daarbij in het oog. In de eerste plaats is dit de groep beledigingen in woord en geschrift
waarvan de functionarissen van het Brabantse hof zalf het slachtoffer zijn geworden
(11 zaken).175 In de tweede plaats zijn er de mondelinge beledigingen aan het adres
van gerechtsofficieren en andere ambtenaren in functie (8 zaken). 176

Dat het beledigen van een ambtenaar in functie dikwijls gepaard is gegaan met
het bedreigen ofhet fysiek kwetsen van deze persoon, zal voorhet officie-fiscaal zeker
een extra-argument zijn geweest om de dader een strafproces aan te doen. Daarnaast
hield het officie bij het opstellen van zijn criminele eis rekening met de plaats waarop
de injurien waren voorgevallen: was de ambtenaar op de publieke weg of in een
openbare gelegenheid beledigd, of juist in diens eigen woonstede, dan werd dit zeer
ernstig geacht.

Meestal  werd de belediger in persoon gedagvaard of beschreven om voor de Raad
te verschijnen en, na te zijn verhoord, in een ordinair proces ontvangen. Slechts in
weinig gevallen is er tegen iemand een arrestatiebevel uitgevaardigd en een
extraordinaire procedure aangevangen. In de gehanteerde procesvorm kan intussen
een aanwijzing worden gevonden - maar ook niet meer dan dat - voor de straf die
in een bepaald geval aan de injuriant moest worden opgelegd. Zo maakte degene tegen
wie ordinair werd geprocedeerd een goede kans om er met een honorabele amende,
eventueel gecombineerd meteengeldboete, vanaftekomen. Stond iemanddaarentegen
in een extraordinaire procedure terecht, dan hing hem eerder een langdurige of zelfs
levenslange verbanning boven het hoofd.  Van een 'vaste jurisprudentie' in criminele
beledigingszaken kan evenwel niet worden gesproken.     Ook     in een ordinaire
beledigingszaakkon bijvoorbeeld een bannissement worden uitgesproken. Voorts kon
de Raad in zowel ordinaire als extraordinaire processen besluiten de belediger slechts
een reprimande te geven en hem te waarschuwen zijn gedrag te beteren.

Van het merendeel van de criminele processen die wegens belediging zijn
aangespannen, is de afloop niet bekend. Op een totaal van 28 zaken vindt men slechts
acht eindvonnissen, twee beslissingen bij resolutie en 66n niet-ontvankelijkverklaring
ineen 'apostille' op hetdoorhet officie-fiscaal ingediende rekest. Uit deprocesdossiers
van de resterende zaken blijkt dat deze dikwijls zijn voldongen. Men treft dan conclusies
van eis, antwoord, repliek en dupliek alsmede inventarissen en advertissementen van
rechten aan, maar geen uitspraak van de Raad. Ik veronderstel dat het in deze zaken
dikwills tot een accoord tussen de procureur-generaal en de verdachte is gekomen,
waarbij eerstgenoemde zich bereid heeft verklaard om, uiteraard tegen betaling van
een compositie, van verdere vervolging af te zien.

175 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 70, 106, 110, 164, 200, 203, 226, 250, 269, 278, 314.
176 RANB, RvB, inv.nr. 447, doss.nrs. 1,164,165,223, 226,264,309,322.
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Samenvatting

Het voorwerp van onderzoek van de onderhavige studie vormde het bescheiden aantal
procesdossiers en andere archivalia dat van de rechtspraak van de Staatse Raad van
Brabant en Landen van Overmaze inbeledigingszaken bewaard is gebleven. Opgericht
in  1586 als provisionele justitieraad, oefende de Staatse Raad uiteindelijk tot aan het
einde van het Ancien Ragime in 1795 de hoogste rechtsmacht uit over die gebieden
van Brabant en Overmaze, dieonderhet gezag van de Staten-Generaal warengekomen.
Waren de Hoog Mogenden in dezen de opvolgers van de hertog van Brabant, de in
's-Gravenhage zetelende Staatse Raad trad in de plaats van de oorspronkelijke
hertogelijke justitieraad te Brussel. Ten gevolge van de bemoeienissen van de Staten-
Generaal en de Raad van State met de wetgeving en het bestuur van de generaliteitslan-
den kwamen de bevoegdheden van de nieuwe justitieraad voornamelijk op het terrein
van de rechtspraak te liggen. De omvang van deze rechterlijke competentie is in
hoofdstuk I van deze studie uiteengezet. Behalve dat de Raad bevoegd was om in eerste
aanleg van bepaalde civiele en criminele zaken kennis te nemen, fungeerde hij in
civilibus als beroepsrechter, terwijl hij ook kon worden benaderd om een geschil te
evoceren ofbij wege van arbitrage af te doen. In datzelfdehoofdstuk is voorts aandacht
besteed aan de wijzen waarop in civiele en criminele zaken werd geprocedeerd en
meer in het bijzonder aan de verschillen tussen ordinaire en extraordinaire strafprocessen
bij   de  Raad.

In hoofdstuk II werd vervolgens de behandeling van de civielrechtelijke actie uit
injurie in de rechtsgeleerde commentaren van de Nieuwe Tijd aan de orde gesteld.
Daarbij is gebleken dat doorde Noord- en Zuidnederlandse schrijvers uit deze periode
in belangrijke mate aansluiting werd gezocht bij de ideeen die voorgaande generaties
juristen - de romanistische rechtsgeleerden vande middeleeuwen -overde actie wegens
belediging hadden ontvouwd. Evenals hun voorgangers wijdden de Nederlandse auteurs
meerof minderuitvoerige beschouwingen aan de manieren waarop iemand kon worden
geinjurieerd, aan de animus iniuriamii van de dader, aan de verschillende disculperende
omstandigheden die deze dader ten processe kon aanvoeren en aan de sancties die
hem konden worden opgelegd indien zijn verweer door de rechter werd verworpen.
Wat betreft deze sancties werd een onderscheid gemaakt tussen de amende projitabele
en de amende honorabele. Waren de 'profijtelijke' en de 'eerlijke betering' van een
belediging in het inheemse recht zeker geen onbekende figuren, door de juristen van
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de Nieuwe Tijd werden deze vorderingen verder uitgewerkt aan de hand van het
geleerde recht. Daarbij diende zich voor de profitabele amende de actio iniuriamm
aestumatoriauithet Romeinse recht aan: eenprivate strafactie waarmee degelaedeerde
de laedens kon laten veroordelen tot een geldboete, waarvan de hoogte overeenkwam
met het leed dat naar schatting uit debelediging was voortgevloeid. Nu strafvervolging
in de onderhavige periode evenwel een exclusieve overheidsaangelegenheid was
geworden, mocht het desbetreffende geldbedrag niet ten goede komen aan degene

die de actie had ingesteld, maar diende het te worden uitgekeerd aan een 'goed doel',

bijvoorbeeld aan het armenfonds van de plaats waar de belediging was voorgevallen.
Voor de honorabele betering van de schade aan de eer of goede naam dienden zich,
behalve de inheemsrechtelijke verklaring van eer en deugd, de revocatio (de herroeping
van de aanstootgevende woorden) en de deprecatio (de bede om vergiffenis) uit het
canonieke recht aan. Werd de civiele actie wegens belediging door de schrijvers in
de regel uitvoerig behandeld, aan de criminele actie - dat wil zeggen de strafvordering
die de overheid tegen de dader kon entameren - werd door hen weinig aandacht besteed.

Vooral voor het fameus libel, het publiekelijk verspreide smaadschrift of spotlied,
achtten zij een dergelijke vervolging op haar plaats.

Na in hoofdstuk I en II de studie van een institutionele en een rechtsdogmatische
achtergrond te hebben voorzien, heb ik in het derde en vierde hoofdstuk de

beledigingszaken in het archief van de Staatse Raad van Brabant aan een analyse
onderworpen. De iniuriae civiles zijn, toegelicht aan de hand van een aantal concrete

voorbeelden, ter sprake gebracht in hoofdstuk III. Deze groep beledigingen blijkt
grotendeels te hebben bestaan in bepaalde verdachtmakingen of aantijgingen aan iemands

adres, welkedikwijls vergezeld zijn gegaan van scheldwoorden, terwijl het slachtoffer

soms ook was bedreigd of in lichte mate mishandeld.  In het merendeel van de processen
werd door de beledigde partij een actie uit injurie tegen de belediger ingesteld. Het

kwam evenwel ook voor dat hij, in plaats van deze actie of in combinatie daarmee,
koos voor een verbodsactie of een actie wegens diffamatie. Stelde het slachtoffer een

actie uit injurie in, dan vorderde hij primair een honorabele en subsidiair een profitabele
amende ten laste van de dader. De honorabele betering van de schade aan eer en goede

naam blijkt voor de eiser - letterlijk - op de eerste plaats te hebben gestaan. De vorm
die deze betering diende aan te nemen, kon door hem naar goeddunken worden
vastgesteld, waarbij hij de keuze had tussen een groot aantal remedies zoals een bede

om vergiffenis, een spijtbetuiging, een verklaring dat de grievende woorden in strijd
met de waarheid waren, een herroeping of een royement van deze woorden, een
declaratio honoris, een schuldbekentenis en een verklaring door de gedaagde dat hij

op ingeven van de duivel had gesproken. Deze remedies kan men niet altijd met zoveel

woorden terugvinden in de rechtsgeleerde commentaren. De profitabele betering van

de belediging, bestaande in een zeker geldbedrag waarvoor de eiser deze belediging
niet had willen ondergaan dan wel niet opnieuw zou willen ondergaan, werd in de
regel ad pios usus gevorderd. Was dit bedrag dikwijls aanzienlijk, het kon door de

rechter ook aanzienlijk worden gematigd. In zaken die in tweede of derde aanleg voor
de Raad van Brabant kwamen, kon bovendien een verdere matiging van de in eerdere

instantie opgelegde amende profitabele plaatsvinden.
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In het onderhavige hoofdstuk is voorts beschreven, dat in een groot aantal beledigings-
processen pogingen zijn ondernomen om het geschil in der minne te schikken. Het
initiatief daartoe kon allereerst uitgaan van de Raad van Brabant, die kon ordonneren
dat partijen voor commissarissen moesten compareren 'ter fine van accoord'. De Raad
kon dit bevel geven aanstonds nadat een partij hem een bepaald mandement had
verzocht, maar ook eerst nadat een zaak was voldongen en de processtukken ter griffie
waren ingeleverd. Daarnaast kon de gedaagde trachten tot een schikking met de eiser
te komen, door laatstgenoemde een 'conclusie van antwoord met presentatie' te laten
toekomen waarin hij afstand nam van zijn eerdere uitlatingen en hij deze honorabel
beterde.

In hoofdstuk IV zijn, opnieuw aan de hand van een aantal concrete voorbeel(len,
de iniuriae criminales in het archief van de Raad besproken. Evenals de civiele
beledigingszaken betreffen de criminele zaken voornamelijk verdachtmakingen,
betichtingen en scheldpartijen, al dan niet vergezeld van handtastelijkheden of
bedreigingen. Dat dergelijke beledigingen aanleiding hebben gegeven tot strafprocessen
zal voor een belangrijk deel te maken hebben gehad met de persoon van het slachtoffer.
Onder de criminele beledigingszaken treft men namelijk vooral gevallen aan waarin
overheidsfunctionarissen - veelal tijdens de uitoefening van hun ambt - zijn beledigd.
Twee relatief grote groepen processen springen daarbij in het oog.  In de eerste plaats
is dit de groep beledigingen in woord of geschrift waarvan de Staatse Raad zklf, of
een aan dit college verbonden functionaris, het slachtoffer is geworden. In de tweede

plaats zijn er de mondelinge beledigingen die lokale gerechtsofficieren en andere
ambtenaren in functie zijn aangedaan. Besloot de Raad tot strafrechtelijke vervolging
van een belediger over te gaan, dan werd deze laatste meestal in persoon gedagvaard
of beschreven, waarna er een ordinair proces volgde. Slechts incidenteel is er tegen
iemand een arrestatiebevel uitgevaardigd en een extraordinaire procedure aanhangig
gemaakt. Beziet men de straffen die de Raad aan injurianten heeft opgelegd, dan kan
men de volgende driedeling maken. Allereerst kon het college besluiten de dader slechts
een reprimande te geven en hem te waarschuwen om zich in de toekomst in acht te
nemen. Voorts   is in ordinaire strafprocessen   aan de gedaagde of beschrevene   een
honorabele amendeopgelegd, bijvoorbeeld een revocatieofroyement van beledigende
uitlatingen, een betuiging   van   spij t   en een belofte van beterschap. Deze 'eerlijke
betering' van kwetsende woorden of daden kan worden vergeleken met die uit de civiele
rechtspraak. Een tijdelijke of levenslange verbanning uit het ressort van de Raad ten
slotte is de zwaarste straf die in beledigingszaken is uitgesproken. Een dergelijke straf
kon het eindresultaat zijn van zowel een extraordinaire als een ordinaire procedure.
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R6sum6

L'objet des recherches de la pisente 6tude est constitut par le nombre modeste de
dossiers de procts et d'autres piaces d'archives concernant des affaires d'offense
soumises A la juridiction du Conseil du Brabant et des Pays d'Outre-Meuse sitgeant
A La Haye. Fondt en 1586 en tant que conseil de justice provisoire, le Conseil de
La Haye devait exercer jusqu'A la fin de l'Ancien Rdgime, en 1795, les plus hauts

pouvoirs de juridiction sur les pays du Brabant et d'Outre-Meuse, qui 6taient pass6s
sous l'autoritt des Etats Gandraux. Si ceux qui d6tenaient les plus hauts pouvoirs au
sein de ces Eats aaient les successeurs du duc de Brabant, le Conseil de La Haye
intervenait A la place de l'ancien conseil de justice ducal, sitgeant A Bruxelles. A la
suite des ingdrences des Eats Gdndraux et du Conseil d'Eat dans la 16gislation et
l'administration des pays de la gtntralitt, les attributions du nouveau conseil dejustice
relevaient essentiellement de la juridiction. L'ttendue de cette comp6tence judiciaire
est exposte au chapitre I de cette aude. Outre que le Conseil de La Haye avait pouvoir
de prendre connaissance en premitre instance de certaines affaires civiles et criminelles,
il faisait aussi office de juge d'appel in civilibus et pouvait tgalement Btre saisi pour
6voquer des litiges ou les rdgler par voie d'arbitrage. Dans ce mBme chapitre, il est
en outre expost comment se ddroulaient les procts dans les affaires civiles et
criminelles, et en particulier quelles Btaient les diffarences entre les procts ptnaux
ordinaires et extraordinaires soumis au Conseil de La Haye.

Le chapitre II dacrit ensuite le traitement de l'actie uit injurie ou action pour offense
dans les commentaires des juristes des temps modernes. Il a ainsi 6td constatd que
les auteurs des provinces du Nord et du Sud de cette pdriode se ralliaient pour une
large  part aux iddes sur l'action pour offense ddvelopptes par  les  gtntrations  anttrieures
de juristes - les jurisconsultes romanistes du moyen Age. Tout comme leurs
prtdtcesseurs, les auteurs nterlandais consacraient des considtrations  plus ou moins
dttailldes aux  fa ons dont  une personne pouvait  dtre  offenste,  A l'animus iniuriandi
de l'auteur, aux diff6rentes circonstances de disculpationque celui-ci pouvait invoquer
au procts et aux sanctions qui pouvaient lui Etre infligdes, si sa ddfense ttait rejette
par le juge. En ce qui concerne ces sanctions, il ttait fait une distinction entre amende
prolitableetamendehonorable. Sices amendes profitable et honorablen'ttaient certes
pas inconnues comme formes de peines dans le droit autochtone, ces actions dtaient
traittes par les juristes des temps modernes conformtment au droit trudit. Elles
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s'inspiraient pourl'amende profitable de l'actio iniuriarum aesmmatoria dudroit romain,
qui  aait une sanction ptnale  infligte au civil, par laquelle la victime pauvait faire
condamner l' auteur A une amende dont le montant correspondait selon les estimations
au prdjudice r6sultant de l'offense. Mais, ttant donnE qu'au cours de la ptriode en
question la poursuite ptnale aait devenue une matitre exclusivement publique, la somme

en question ne pouvait profiter 8 celui qui avait intent61'action, mais devait Btre verste
au profit d'une 'bonne oeuvre', telle  que la caisse des pauvres du  lieu oik l'offense
s'6tait produite. Pour l'amende honorable du p judice caust A l'honneur ou A la
rtputation ttaient appliqutes, outre la dtclaration de bien et d'honneur issue du droit
autochtone, la revocatio (rdtraction des paroles cause de scandale) et la deprecatio
(demande de pardon) issues du droit canon. Si l'action civile pour offense 6tait en
rtgle gtntrale abondamment traitte par les auteurs, ceux-ci accordaient une attention
bien moindre A l'action criminelle que l'autoritt publique pouvait entamer contre
l'offenseur. Selon eux, une telle poursuite ttait surtout justifi6e en cas defameus libel,
c'est-A-dire de libelle diffamatoire ou de chanson satirique portees A la connaissance

du public.
Faisant suite A l'arritre-plan institutionnel et doctrinal dress6 aux chapitres I et

II, les affaires d'offense contenues dans les archives du Conseil de La Haye sont
analystes aux chapitres   III  et   IV. Les iniuriae aviles sont traittes A la lumitre de
plusieurs exemples concrets au chapitre III. Ce groupe d'offenses est en grande partie
compost de certaines accusations malveillantes ou d'incriminations a l'adresse d'une
personne, souvent accompagn6es de paroles injurieuses, la victime aant parfois aussi
menacte ou soumise A des s6vices 16gers. Dans la plupart des procts, il ttait intentd
par la partie offenste une action pour offense contre l'auteur. Il arrivait cependant
aussi qu'au lieu de cette action ou en combinaison avec celle-ci, la victime opte pour
une action d'interdiction ou une action pour diffamation. Si la victime intentait une
action pour offense, elle raclamait A titre primaire une amende honorable et A titre
subsidiaire une amende profitable A la charge de l'auteur. L'amende honorable du
prdjudice caust A l'honneur et A la iputation semble Btre restte - litt6ralement - au
premierplan pour le demandeur. La forme que devait prendre cet amendement pouvait
Btre fixte par le demandeur A sa guise, ce qui lui offrait le choix entre un grand nombre
de remtdes tels qu'une demande de pardon, un acte de contrition, une ddclaration
selon laquelle les propos blessants ttaient contraires A la varitt, une rttraction ou une
radiation de ces propos, une declaratio  honoris, une confession et une dtclaration
de la partie citte, disant qu'elle avait parla A l'instigation du diable. Ces remtdes ne
se retrouvent pas toujours de faGon explicite dans les commentaires des jurisconsultes.
L'amende profitable de l'offense, qui consistait en une certaine somme d'argent pour
laquelle le demandeur n'aurait pas voulu subir ou subir de nouveau cette offense, Btait

en ragle gtntrale requise pouratre destinte adpios usus, c'est-A-dire A des fins pieuses.
Si cette somme aait souvent considdrable, elle pouvait aussi dtre considdrablement
allegee par le juge. Les affaires qui etaient soumises en deuxitme ou en troisitme
instance au Conseil de La Haye pouvaient en outre faire l'objet d'un nouvel alldgement
de l'amende profitable infligte en premidre instance.

Dans ce chapitre, il est en outre ddcrit que des tentatives de rtglement A l'amiable
de litiges furent faites dans un grand nombre de procts pour offense. L'initiative en
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revenait soit au Conseil de LaHaye, quipouvait ordonnerque les parties comparaissent
'A  fin  d'accord'. Le Conseil pouvait en donner l'ordre aussit6t aprLs qu'une partie
lui en avait fait la demande, mais aussi aprts la mise en ttat d'une affaire et la remise
des pitces du procts au greffe. La partie citte pouvait 6galement tenter de parvenir
A un accord avec le demandeur, en faisant parvenir A celui-ci une 'conclusion en r6ponse
avec pr6sentation', dans laquelle il renon ait A ses daclarations pr6alables et en faisait
amende honorable.

Au  chapitre  IV,  ce  sont les iniuriae criminates des archives du Conseil qui sont
traittes, de nouveau 8 partir de plusieurs exemples concrets. Tout comme les affaires
d'offense civiles, les affaires criminelles ont principalement trait A des accusations
malveillantes, incriminations et paroles injurieuses, accompagn6es ou non de coups
ou de menaces. Le fait que de telles offenses aient donnd lieu d des procts ptnaux
doit pour une large part avoir 6td lit A l'identita de la victime. En effet, on trouve
surtout parmi les affaires d'offensecriminelles des cas d'outrages A des fonctionnaires,
la plupart du temps dans l'exercice de leur function. Deux groupes de procas
relativement importants retiennent l'attention. On distingue en premier lieu le groupe
d'outrages par paroles ou par tcrits dont furent victimes le Conseil de La Haye mtme
ou bien un fonctionnaire attacht A ce collage. En deuxitme lieu, il y a les outrages
verbaux A des officiers de justice locaux et A d'autres fonctionnaires en fonction. Si
le Conseil de La Haye ddcidait de proclder A la poursuite au pdnal de l'auteur d'un
outrage, celui-ci 6tait gtntralement assignt en personne ou bien convoqut, aprts quoi
suivait un procts ordinaire.  Ce n'est qu'occasionnellement qu'il a ttE lance un mandat
d'arrat contre quelqu'un et engagt une proctdure extraordinaire. Si l'on examine les

peines infligtes par le Conseil A des auteurs d'offenses, ces peines peuvent se diviser
en trois cattgories. Ce collage pouvait tout d'abord ddcider de n'adresser qu'une

rdprimande A l'auteur et de l'avertir de se conduire correctement a l'avenir. Ensuite,
dans les procts ptnaux ordinaires, il aait inflige A la personne assignte ou convoqute
une amende honorable, consistant par exemple en une rtvocation ou une radiation
des propos offensants,   un  acte de contrition  et une promesse d'amendement. Cette
amende honorable A la suite de propos ou de faits blessants peut se comparer A celle
de la juridiction civile. Enfin, le bannissement temporaire ou 8 vie du ressort du Conseil

de La Haye est lapeine la plus lourde qui ait 6tt prononcte dans des affaires d'offense.
Une telle peine pouvait aussi bien Btre l'aboutissement d'une proctdure extraordinaire
que d'une procalure ordinaire.
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Bijlage 1

OVERZICHT VAN DE CIVIELE BELEDIGINGSZAKEN IN HET ARCHIEF VAN DE STAATSE RAAD

In de onderhavige bijlage zijn de civiele beledigingszaken opgenomen die zich in het archief
van de Staatse Raad van Brabant bevinden (inventarisnummer 788). De zaken zijn gerangschikt
overeenkomstig de volgorde van de procesdossiers in Delen H en III van de inventaris Raad
van Brabant.

Van elke zaak wordt de informatie weergegeven in een aantal velden. De velden 'rechtsingang'
(bij de Raad), 'vordering' (van de beledigde partij), 'uitspraak' (van de Raad) en - in geval
van een beroepszaak - 'eerdere uitspraak' of 'eerdere uitspraken' (van de lagere rechtbank
respectievelijk rechtbanken) zijn slechts opgenomen indien de desbetreffende gegevens konden
worden achterhaald. Vermeld worden enkel de eindbeslissingen die in een zaak zijn gegeven.

Bij de zaken die de Raad in hoger beroep zijn voorgelegd, is de vordering opgenomen die
de beledigde partij in eerste aanleg aanhangig heeft gemaakt ('oorspronkelijke vordering').
In deze gevallen is in tweede en soms ook in derde instantie vernietiging van het vonnis a quo
gevorderd en is de Raad verzocht de zaak ten principale af te doen. De inhoud van de sententie(s)
van de lagere rechtbank(en) treft men dan aan in het veld 'eerdere uitspraak' (respectievelijk
'eerdere uitspraken').

DOSSIERNR. 87
Jaar: 1597.

Eerste party: Jan Wouters, uit Oosterhout.
Tweede partij: Jan Aartsen Rijen, schout van Oosterhout.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda op 2 maart 1596 (niet-ontvankelijkverklaring

van eiser Wouters).

DOSSIERNR. 206
Nota bene: Processtukken die op deze civiele zaak betrekking hebben, bevinden

zich  ook in inventarisnr. 447 (criminele processen), dossiernr.  5.
Jaar: 1605.

Eerste partu: Joos Pascary Turcq, secretaris van Wouw.
Tweede partij: Cornelis de Peters, drossaard van Wouw.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement  in  cas van purge crimineel.
Instantie: Eerste.
Opmerking: Door drossaard De Peters wordt in reconventie een strafactie tegen

Turcq ingesteld ter zake van het delict waarvan laatstgenoemde wordt
verdacht, t.w. doodslag.
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DOSSIERNR. 217
Jaar: 1608.

Eerste partij: Nicolaas Crijnssen, voor zijn vrouw Barbelke van Eecke, uit Bergen
op Zoom.

Tweede partij: Jacobmijne Christiaens, uit Bergen op Zoom.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Barbelke van Eecke.

Rechtsingang: Mandement in cas d'appel (?).
Instantie: Tweede (?).
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de

bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, bevestiging van
de eer en deugd van het slachtoffer en haar echtgenoot; profitabele
amende, t.w. betaling van 30 guldens aan de armen van Bergen

op Zoom.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 12 mei 1608 (niet-ontvankelijkver-

klaring van eiser Crijnssen).

DOSSIERNR. 365
Jaar: 1617.

Eerste party: Adriaan Hagens e.a., ingezetenen  van de baronie van Breda.
Tweede partij: Johan van Aerssen, drossaard van Stad en Land van Breda, als

gemachtigde van Gerrit Pelgrim, schout van Breda.
Aard  van de belediging:      Mondeling.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van purge crimineel.
Instantie: Eerste.
Opmerking: Door drossaard Van Aerssen wordt in reconventie een strafactie

tegen Hagens c.s. ingesteld ter zake van de delieten waarvan
laatstgenoemden worden verdacht, t.w. belediging van de heer van
Breda en opstandig gedrag.

DOSSIERNR. 420
Jaar: 1621.

Eerste partu: Adriaan Jan Mathijssen van der Biestraten, uit Oosterhout.
Tweede partij: Cornelis Gerrit Anthonissen, uit Oosterhout.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer. Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Oosterhout op 16 januari 1615, hoofdbank Breda op

5 juli 1618 (veroordeling van appellant Van der Biestraten tot een
honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen en
bede om vergiffenis, en tot een profitabele amende, t.w. betaling

van 6 guldens aan de kerk van Oosterhout en 6 guldens aan de armen
van die plaats).
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DOSSIERNR. 437
Jaar: 1623.

Eerste partij: Gerrit (Gerard) Berentsen, schoenmaker te Grave.
Tweede partij: Lenaart Lambrechtsen, uit Grave.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang Mandement  in  cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Grave op 30 oktober 1623.
Uitspraak RvB: Vernietiging van het vonnis a quo, ontzegging van de eis die

Lambrechtsen in eerste aanleg heeft gedaan (inv.nr. 818, vonn.nr.
2790 d.d. 16 juni 1627).

DOSSIERNR. 438
Jaar. 1623.

Eerste partij: Gerrit (Gerard) Berentsen, schoenmaker te Grave.
Tweede partij: Ansem Sijmonssen.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, schuldbekentenis,

herroeping van de bewuste uitlatingen, verklaring deze uitlatingen
op ingeven van de duivel te hebben gesproken; profitabele amende,
t.w. betaling van 100 rozenobels, gelijkelijk te verdelen tussen de
heer van Grave, de armen van de stad en het slachtoffer zalf.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Grave (afwijzing van de vordering van eiser Berentsen).

DOSSIERNR. 540
Jaar: 1632.

Eerste partu: Coenraad Louff, Taco Monsijma en Cornelis Coenraets, militairen
te Steenbergen.

Tweede partij: Simon Clerck, koopman te Rotterdam.
Aard van de belediging:    Schriftelijk.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Steenbergen  op 26 februari 1629 (niet-ontvankelijkver-

klaring van eisers Louff, Monsijma en Coenraets).
Uitspraak RvB: Verklaring dat impetranten Louff, Monsijma en Coenraets niet zijn

bezwaard door het vonnis a quo (inv.nr. 818, vonn.nr. 2900 d.d.
30 juli 1632).
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DOSSIERNR. 5431
Jaar: 1632.

Eerste partij: Dirk van Rijswijck, rentmeester van de domeinen onder Fijnaart;
na diens overlijden voortzeuing van de procedure door zijn kinderen
en verdere erfgenamen.

Tweede partij: Abraham Wouters, landman te Fijnaart.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Dirk van Rijswijck.
Rechtsingang: Mandement poenaal, van injurie en om een actie te institueren.
Instantie: Eerste.

Opmerking: Debelediging is gepaard gegaan met bedreiging van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 613
Jaar: 1634.

Eerste partij: Johan Godaart Vos, uit Brunssum.
Tweede pat'tij: Leijffart Leeraat, douaritre van Amstenrade, met Edmont van

Amstenrade, landcommandeur van de Duitse Orde, als gevoegde
partij namens de kinderen van zijn broer, de heer van Amstenrade.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffers: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie (?).
Instantie: Derde.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Brunssum op 20 juni 1628 (veroordeling van gedaagde

Vos toteen honorabele amende, t.w. vernietiging van het desbetref-
fende geschrift en herroeping van de bewuste uitlatingen), hoofdbank

Valkenburg.

DOSSIERNR. 620
Jaar: 1635.

Eerste partij: Jacob Drabbe, schepen van Bergen op Zoom.
Tweede partij: Deken en gezworenen van het broodmakersambacht te Bergen op

Zoom, t.w. Jan Neven, Jacques van Steene, Jacob Beeckmans en
Aert Cornelissen.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 24 februari 1631 (afwijzing van

de vordering van eiser Drabbe).
Uitspraak RvB: Verklaring dat impetrant Drabbe niet is bezwaard door het vonnis

a quo (inv.nr. 819, vonn.nr. 2988 d.d. 25 juli 1635).

DOSSIERNR. 622
Jaar: 1635.

Eerste partij: Mathias Gerardij, deken van het kapittel van St. Catharina te
Eindhoven.

Tweede partij: Lucas Bierens, koopman te Eindhoven.
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Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste party.
Rechtsingang: Mandement poenaal.
Instantie: Eerste.
Uitspraak: Revocatie van het eerder verleende mandementpoenaal, verklaring

dat het vonnis in kwestie executabel is (inv.nr. 816, vonn.nr. 1407
d.d. 23 maart 1635).

Opmerkingen: Het betreft een executoriaal proces over de kosten die zijn gevallen
in een procedure voor de Raad van Brabant te Brussel ter zake van
de cassatie van een overeenkomst betreffende het niet vervolgen
van een civiele beledigingszaak. Bovenstaande uitspraak wordt eerst
gedaan nadat een door de Raad bevolen comparitie van partijen voor
commissarissen ter fine van accoord niet tot het beoogde resultaat
heeft geleid (inv.nr. 819, vonn.nr. 3172 d.d. 24 januari 1635).

DOSSIERNR. 705
Jaar: 1639.

Eerste partu: Weduwe en kinderen van Willem Bergmans Voskerck.
Tweede partij: Geert Michielsen Smuncx.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie eerste party.
Rechtsingang: Mandement van daagsele is cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Opmerking: De belediging bestaat in het aantasten van de nagedachtenis van

de overledene.

DOSSIERNR. 714
Jaar: 1640.

Eerste partij: Peter Maertenssen, uit Oploo.
Tweede partij: Herman Janssen, uit Oploo; na diens overlijden voortzetting van

de procedure door zijn weduwe, Liesbeth Hendricx dochter, en door
zon halfbroer, Jan Arentssen.

Aard  van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Herman Janssen.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Opmerkingen: Het onderhavige mandement is verleend ter zake van een tussenvon-

nis  van de schepenbank Grave  uit 1640, waarbij het exceptief
verweer van de wegens belediging gedaagde Maertenssen is
weerlegd. Geinthimeerde Janssen heeft vervolgens in reconventie
rauwelijks een actie uit injurie ingesteld tegen zun wederpartij.

DOSSIERNR. 854
Jaar: 1647.

Eerste partu: Cornelis Camerlinck, lakenkoopman te Bergen op Zoom.
Tweede partij: Clement du Puis, schoenmaker te Bergen op Zoom.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slaclitoffer: Zie eerste party.
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Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 27 oktober 1646 (afwijzing van

de vordering van eiser Camerlinck).
Uitspraak RvB: Vernietiging van het vonnis a quo; veroordeling van Du Puis tot

een honorabele amende, t.w. spijtbetuiging en bevestiging van de
eer en deugd van het slachtoffer; voor het overige ontzegging van
de eis die Camerlinck in eerste aanleg heeft gedaan (inv.nr. 819,
vonn.nr. 3246 d.d. 20 december 1647).

DOSSIERNR. 858
Nom bene: Uit de processtukken van het geding in eerste en tweede aanleg,

die zich bevinden in GA Bergen op Zoom, Archief Leenhof, inv.nrs.

54 en 192, blijkt dat de onderhavige zaak niet civiel maar crimineel
van aard is. Het betreft een extraordinair ingesteld strafproces dat
vervolgens is omgezet in een ordinair proces.

Jaar: 1647.

Eerste partij: Martinus van Lanschot, schout van Halsteren.
Tweede partij: Jacob Hartwijck. klokkenmaker te Bergen op Zoom.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Derde.

Opmerkingen: De belediging is gepaard gegaan metbedreiging en lichte mishande-

ling van het slachtoffer. Inzet van de procedure is de beweerde
nulliteit van een tussenvonnis van de schepenbank Halsteren van
28 april 1646. Hartwijck gaat van dit vonnis in beroep bij de
hoofdbank Bergen op Zoom. Van de beslissing die laatstgenoemde

geeft bij appointement van 7 oktober 1647 wordt door Van Lanschot

geappelleerd op de Raad van Brabant.

DOSSIERNR. 861
Jaar: 1644.

Eerste partu: Johan van Riemsdijck, burgemeester en licentmeester te Grave.

Tweede partij: Elias Vostermans, oud-schepen van Grave.
Aard van de belediging Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van evocatie.
Instantie: Eerste.

Vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de
bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, verklaring deze
uitlatingen op ingeven van de duivel te hebben gesproken, spijtbetui-
ging; profitabele amende, t.w. betaling van 100 gouden realen aan

de heer van Grave, 100 gouden realen aan de stad en 100 gouden
realen aan de armen en de kerk van deze stad.

Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(inv.nr. 819, vonn.nr. 3241 d.d. 13 mei 1647).
Opmerking: De comparitie is succesvol, waarna de procedure wordt gestaakt.
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DOSSIERNR. 921
Jaar: 1650.

Eerste party: Hendrik Holst, kleermaker te Steenbergen.
Tweede partij: Peter Willemssen, metselaar te Steenbergen, voor zijn vrouw.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Mevrouw Willemssen.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen,

verklaring dat het slachtoffer een eerlijk persoon is, spijtbetuiging.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Steenbergen (veroordeling vangedaagde Holsttoteen

honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen,
en tot een profitabele amende, t.w. betaling van 60 guIlens aan de
armen van Steenbergen), hoofdbank Breda (afwijzing van de eis
van appellant Holst tot vernietiging van het vonnis a quo).

DOSSIERNR. 931
Jaar: 1649.

Eerste partij: Adriaan Verelst, commies en rentmeester van de Prins van Oranje
als heer van Breda.

Tweede partij: Dirk van der Mijl, uit Breda.
Aard van de belediging Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie (?).
Instantie: Tweede (?).
Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda op 2 december 1649 (veroordeling van gedaagde

Van der Mijl tot een honorabele amende, t.w. spijtbetuiging en
bevestiging van de eer van het slachtoffer).

DOSSIERNR. 973
Jaar: 1652.

Eerste partij: Hendrik de Bernaigne, hoog- en laagschout van 's-Hertogenbosch.
Tweede partij: Johan van Ravenswaij, landdrost in de Meierij van 's-Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele  in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

DOSSIERNR. 1018
Jaar: 1650.

Eerste partij: Nicolaas Donckers, uit Brussel.
Tweede partij: Carolus Schulert, predikant te Prinsenland.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer. Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
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Eerdere uitspraken: Schepenbank Prinsenland (veroordeling van gedaagde Donckers tot
een profitabele amende, t.w. betaling van 500 guldens aan de armen
van Prinsenland), hoofdbank Breda op 23 juli 1650 (vernietiging
van het vonnis a quo, veroordeling van appellant Donckers tot een
honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen,
en tot een profitabele amende, t.w. betaling van 60 oude schilden).

DOSSIERNR. 1078
Jaar: 1655.

Eerste partij: Anthonie de Pesser, procureur te Cuijk.
Tweede partij: Jan Bloenarts, Woulterde Best, Jan Loeffen Maximiliaen Coeberg,

inwoners van Grave en heemraden van de Eschaarse polder.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Grave   op 24 november 1655 (veroordeling   van

gedaagde De Pesser tot een honorabele amende, t.w. herroeping

van de bewuste uitiatingen en bevestiging van de eer en deugd van
het slachtoffer, en tot een profitabele amende, t.w. betaling van

75 guldens aan het weeshuis en 75 guldens aan de armen van Grave).

DOSSIERNR. 1089
Jaar: 1656.

Eerste partij: Hendrik van den Wijenberch, uit Vierlingsbeek.
Tweede partij: Alexander van Heusden, als gemachtigde van de ambtman van Grave

en het Land van Cuijk, nomine officii.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer Reijnder Franssen, schepen van Vierlingsbeek.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Arbitraire straf, bevestiging van de eer en deugd van het slachtoffer,

verklaring dat deze laatste een eerlijk persoon en een bekwaam

schepen is.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Vierlingsbeek  op 16 maart 1655 (veroordeling  van

gedaagde Van den Wijenberch tot een geldboete van 3 gouden

guldens), hoofdbank Cuijk op  11  mei 1655 (afwijzing van de eis
van appellant Van den Wijenberch tot vernietiging van het vonnis

a quo).
Opmerking: Het  betreft een civiele strafzaak.

DOSSIERNR. 1122
Jaar: 1656.

Eerste partij: Johan Filips van Steenbor als voogd van de kinderen van zijn broer
Arnout van Steenbor, in leven drossaard van het oostkwartier van
het markiezaat van Bergen op Zoom, en Godschalk van Wijngaerden,
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huidige drossaard van het oostkwartier, nomine officii, met de
schout, schepenen en secretaris van Hoeven als gevoegde partij.

Tweede partij: Dirk Willem Angsten, schipper te Hoeven
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie gevoegde partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Hoofdbank Bergen op Zoom (afwijzing van de vordering van de

oorspronkelijke eiser Arnout van Steenbor).
Opmerkingen: Het betreft een civiele strafzaak; tijdens de procedure in eerste aanleg

is de oorspronketijke eiser komen te overlijden.

DOSSIERNR. 1126
Jaar: 1656 (?).
Eerste partu: Adriaan Anthonissen Verweel, uit Vossemeer.
Tweede partij: Johan Adriaanssen de Haen en Pieter Jan Dircxsen, uit Bergen op

Zoom.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Onbekend.
Instantie: Onbekend.

DOSSIERNR. 1128
Jaar: 1650.

Eerste partij: Wolgang van Aken, gewezen schout van het Land van Cuijk, uit
Grave.

Tweede partij: Jonkheer Ludolfvan Steenhuijs, heer van Oploo, ambtman van Grave
en het Land van Cuijk.

Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement van daagsele  in  cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Vordering: Verklaring voor recht dat het slachtoffer door de dader is geinju-

rieerd; honorabele amende, t.w. bevestiging van de eer en deugd
van het slachtoffer, verklaring dat de bewuste uitlatingen in strijd
metde waarheid zijn, bedeom vergiffenis; profitabele amende, t.w.
vergoeding van de bij het slachtoffer teweeggebrachte schade, geschat
op 500 guldens.

DOSSIERNR. 1218
Jaar: 1659.

Eerste partu: Jonkheer Dirk van Hoogendorp, drossaard van Steenbergen, nomine
officii.

Tweede partij: Hendrik Dingeman Zegers, uit Steenbergen.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel (?).
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Instantie: Tweede (?).
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, spijtbetuiging,

verklaring dat de bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn;
profitabele amende, t.w. betaling van 300 guldens aan de armen

van Steenbergen.
Opmerking: Het betreft een civiele strafzaak.

DOSSIERNR. 1261
Jaar: 1660.

Eerste partij: Anthonie Colen, stadhouder van de drossaard van Bergen op Zoom,
nomine officii, met de buitenburgemeester van Bergen op Zoom
als gevoegde partij.

Tweede partij: Johan de Schafter, oud-schepen van Bergen op Zoom.
Aard van de belediging Mondeling.
Slachtoffer: Magistraat van Bergen op Zoom, i.h.b. de buitenburgemeester.

Rechtsingang: Mandement in cas d'appel (?).
Instantie: Tweede (?).
Oorspr. vordering: Verklaring van onbekwaamheid tot het uitoefenen van openbare

functies, ontzegging van de toegang tot de vergaderingen van de
Brede Raad van Bergen op Zoom, bede om vergiffenis, betaling
van een geldboete.

Opmerkingen: Het betreft een civiele strafzaak; de belediging van de buitenburge-
meester is gepaard gegaan met bedreiging.

DOSSIERNR. 1276
Jaar: 1659.

Eerste partij: Hendrik Vignon, koopman te Maasticht.
Tweede partij: Hendrik Poick, uit Maastricht, en Jacobus de la Croix, uit 's-

Hertogenrade.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(apostille d.d. 25 oktober 1659).
Opmerking: De comparitie is succesvol, waarna de procedure wordt gestaakt.

DOSSIERNR. 1288
Jaar: 1661.

Eerste partu FranGois Deckers, notaris te Eindhoven en rentmeester van de abdij
van Postel.

Tweede partij: Gerard Brants, burgemeester van Eindhoven.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas d'api)el.
Instantie: Tweede.
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Eerdere uitspraak: Schepenbank Eindhoven op 24 november 1661 (afwijzing van de
vordering van eiser Deckers).

DOSSIERNR. 1334
Jaar: 1662.

Eerste partu: Adriaan Denissen, uit Halsteren.
Tweede partij: Cornelis Jansen van der Heijden, uit Halsteren.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat het

slachtoffer een eerlijk persoon is, verklaring dat de bewuste
uitlatingen in strijd met de waarheid zijn; profitabele amende, t.w.
betaling van 400 guldens aan de armen en 200 guldens aan de kerk
van Halsteren.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Halsteren op 16 mei 1662 (bevel aan gedaagde Denissen
om een opgemaakte akte van submissie na te komen, inhoudende
dat hij gedaagde Van der Heijden altijd als een eerlijk man heeft
gekend), hoofdbank Bergen op Zoom (verklaring dat appellant
Denissen  niet is bezwaard  door het vonnis  a  quo).

DOSSIERNR. 1356
Jaar: 1662.

Eerste partu: Schout en schepenen van Roosendaal.
Tweede partij: Pieter Cornelis den Hertoch, uit Roosendaal.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

DOSSIERNR. 1369
Jaar: 1664.

Eerste partij Adriaan Aerssen, molenaar te Oud-Gastel.
Tweede partij: Jan Janssen Huijsmans, kleermaker te Oud-Gastel.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de

bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn; profitabele
amende, t.w. betaling van 400 guldens aan de armen van Oud-Gastel.
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DOSSIERNR. 1448
Jaar: 1664.

Eerste partij: Rochus van de Sande, advocaat te Breda.
Tweede partij: Magdalena van Heusden, uit Breda.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda op  16 juni 1663 (compensatie van de actie van

eiser Van de Sande en de actie in reconventie van gedaagde Van
Heusden, onder de voorwaarde dat eerstgenoemde verklaart de
bewuste uitlatingen niet animo iniuriandi in diens schrifturen te
hebben opgenomen).

Opmerking: In de procedure in eerste aanleg heeft gedaagde Van Heusden in
reconventie een actie uit injurie tegen eiser Van de Sande ingesteld.

DOSSIERNR. 1534
Jaar: 1666.

Eerste partij: Adolf van Steenhuijs, oud-secretaris van Hoeven, rentmeester van

de abdij van St. Bernaards aan de Schelde.
Tweede partij: Antonie Otgens, uit Hoeven.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. verklaring het slachtoffer te hebben

geinjurieerd, spijtbetuiging, verklaring de bewuste uitlatingen niet
gestand te doen, herroeping van deze uitlatingen, verklaring dat
het slachtoffer een eerlijk persoon is, plus verdere honorabele
correctie naar goeddunken van de rechtbank.

Eerdere uitspraken: Schepenbank Hoeven, hoofdbank Bergen op Zoom.

DOSSIERNR. 1636
Jaar: 1668.

Eerste partu: FranGois Cabeljau, commandeur op de Kruisschans onder Tholen.
Tweede partij: Richard Wood, koopman te Lille.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste party.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met lichte mishandeling van het
slachtoffer.

DOSSIERNR. 1811
Jaar: 1671.

Eerste partij: Pieter Schagen, voormalig binnenburgemeester en president-schepen
van Steenbergen.
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Tweede partij: Gillis Schets, pachter van de impost op de bezaaide landen van
Steenbergen.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.

Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de
bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn; profitabele
amende, t.w. betaling van 200 ponden Vlaams aan de armen van
Steenbergen.

DOSSIERNR. 1861
Jaar: 1672.

Eerste partij: Jan Maerborgh, uit Zuidgeest.
Tweede partij: Gijsbrecht Janssen, schepen te Zuidgeest.
Aard van de belediging:  Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, spijtbetuiging,

bevestiging van de eer en goede naam van het slachtoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 100 guldens aan de armen van Zuidgeest.

Eerdere uitspraken: Schepenbank Zuidgeest op 6 april 1671 (verklaring dat gedaagde
Maerborgh mag volstaan met het declaratoir dat hij bij zijn conclusie
van antwoord heeft gepresenteerd, t.w. verklaring de wederpartij
voor een eerlijk man te houden), hoofdbank Bergen op Zoom op
28 januari 1672 (verklaring dat appellant Maerborgh niet is bezwaard
door het vonnis a quo).

Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met mishandeling van het
slachtoffer.

DOSSIERNR. 1875
Jaar: 1672.

Eerste partu: Wouter Janssen de Witt, beenhakker te Bergen op Zoom, mede voor
zijn vrouw en kinderen.

Tweede partij: Adriaan Schippers, notaris en procureur te Bergen op Zoom, mede
voor zun vrouw.

Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 24 juni 1672 (afwijzing van de

vordering van eiser De Witt).
Uitspraak RvB: Verklaring dat impetrant De Witt niet is bezwaard door het vonnis

a quo (inv.nr. 819, vonn.nr. 4027 d.d.  19 juli 1673).
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DOSSIERNR. 1887
Jaar: 1674.

Eerste partij: Jaspar Backers, koopman te 's-Hertogenbosch.
Tweede partij: Cornelis t'Hoofft, stadhouder van de hoog- en laagschout van 's-

Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement ex lege diffamari.
Instantie: Eerste.
Vordering: Gedaagde t'Hoofft dient de actie in te stellen die hij meent te hebben

tegen Backers.
Uitspraak: Ontzegging van de eis die t'Hoofft, na te zijn gedaagd bij wege van

voornoemd mandement, heeft gedaan (inv.nr. 819, vonn.nr. 4075
d.d. 15 oktober 1674).

DOSSIERNR. 1891
Jaar: 1673.

Eerste partij: Hendrick van Huijsbergen, uit 's-Hertogenbosch.
Tweede partij: Henrik Doncquers, voor zijn vrouw Magriet van de Sande, uit 's-

Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Magriet van de Sande.

Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.

Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. verklaring dat het slachtoffer een eerlijk

persoon is, bevestiging van de eer en deugd van dit slachtoffer,
verklaring haar te hebben gernjurieerd, bede om vergiffenis,

spijtbetuiging, verklaring de bewuste uitlatingen op ingeven van
een boze geest te hebben gesproken, belofte om dergelijke uitlatingen
in de toekomst na te laten; profitabele amende, t.w. betaling van
100 guldens aan de armen van 's-Hertogenbosch.

Eerdere uitspraak: Schepenbank 's-Hertogenbosch op 12 augustus 1673 (veroordeling
van gedaagde Huijsbergen tot een honorabele amende, t.w. verklaring
dat het slachtoffer een eerlijk persoon is, bevestiging van de eer
en deugd van dit slachtoffer en spijtbetuiging, en tot een profitabele
amende, t.w. betaling van 25 guldens).

DOSSIERNR. 1894
Jaar: 1674.

Eerste partu: Otto Copes, raad en pensionaris van 's-Hertogenbosch.
Tweede partij: Johan Hamel, voormalig president-schepen en raad van 's-Hertogen-

bosch.

Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement  in  cas  van re formatie.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Verklaring voor recht dat het slachtoffer door de dader is geinju-

rieerd; honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, spijtbetuiging,
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verklaring dat het slachtoffer een eerlijk persoon is, verklaring de
bewuste uitlatingen op ingeven van de duivel te hebben gesproken;
profitabele amende, t.w. betaling van een zeker geldbedrag aan de
armen of aan een van de kerken van 's-Hertogenbosch.

Eerdere uitspraak: Schepenbank 's-Hertogenbosch op 19 maart 1674 (veroordeling van
gedaagde Copes tot een honorabele amende, t.w. herroeping van
de bewuste uitlatingen, verklaring dat het slachtoffer een eerlijk
regent is en bevestiging van de eer en deugd van dit slachtoffer,
en tot een profitabele amende, t.w. betaling van 120 guldens aan
het weeshuis van 's-Hertogenbosch.

DOSSIERNR. 1908
Jaar: 1673.

Eerste partu: Johan Levinus van Vrijbergen, heer van Namen, burgemeester van
Tholen.

Tweede partij: Johan van Vrijbergen, pensionaris van Tholen.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Onbekend.
Instantie: Onbekend.

DOSSIERNR. 1956
Jaar: 1672.

Eerste partij: Adriaen Jan Joosten, uit Udenhout.
Tweede partij: Petertje Maertensdochter, uit Udenhout.
Aard van de belediging:  Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement poenaal, van injurie en om een actie te institueren.
Instantie: Eerste.

Vordering: Incaspoenaah verbodom het kind waarvan Joosten wordtbeweerd
de vader te zijn bij hem aan huis te brengen, verklaring dat de
bewuste bewering in strijd met de waarheid is, bevel om in de
toekomst  dergelijke   beweringen   na  te   laten.   In   cas van injurie:
verklaring voor recht dat het slachtoffer door de dader is geinju-
rieerd; honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring
dat de bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn; profitabele
amende, t.w. betaling van 1000 guldens aan eendoor het slachtoffer
aan te wijzen goed doel en 100 guldens aan de armen van Udenhout.
In cas van di amatie: veroordeling van Maertensdr. om een eventuele
actie wegens vaderschap binnen 6 weken in te stellen, op straffe
van een eeuwig stilzwijgen.

DOSSIERNR. 1987
Jaar: 1677.

Eerste partij: Willem Post, secretaris van Willemstad.
Tweede partij: Thomas Wichmans, uit Willemstad.
Aard van de belediging: Mondeling.
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Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Willemstad  op 24 oktober 1676 (verklaring  dat

gedaagde Wichmans mag volstaan met het declaratoir dat hij bij
zijn conclusie van antwoord heeft gepresenteerd, t.w. verklaring
van het ontbreken van animus iniuriandi).

Uitspraak RvB: Verklaring dat impetrant Post niet is bezwaard door het vonnis a
quo (inv.nr. 820, vonn.nr. 4214 d.d. 30 maart 1678).

DOSSIERNR. 2056
Jaar: 1675.

Eerste partu: Agnetje Jans, uit Breda, geassisteerd door haar voogd Sebrecht van
Gendt, notaris te Breda.

Tweede partij: Elisabeth Sem, geassisteerd  door  haar man Mathijs  van  den
Kerckhoven, commies te Breda.

Aard van de belediging: Mondeling
Slachtoffer: Elisabeth Sem.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen,

arbitraire correctie; profitabele amende naar goedunken van de
rechtbank.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda op 20 april 1675 (veroordeling van gedaagde
Jans tot een honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste
uitlatingen, bevestiging van de eer van het slachtoffer en verbod
om dit slachtoffer in de toekomst nog te beledigen).

DOSSIERNR. 2072
Jaar: 1678.

Eerste partu: Arnold van Hesselt, procureur te Oud-Gastel.
Tweede partij: LIsbrand Schenck, drossaard van het oostkwartier van het markiezaat

van Bergen op Zoom, nomine officii.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Schepenbank van Oud-Gastel, alsmede enkele schepenen van dit

college.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel (?).
Instantie: Tweede (?).
Oorspr. vordering: Arbitraire straf, geldboete
Eerdere uitspraak: Schepenbank Oud-Gastel (ontzegging aan gedaagde Van Hesselt

van de toegang tot de zittingen van de schepenbank).

Opmerkingen: Het betreft een drietal opeenvolgende civiele strafzaken voor de
schepenbank van Oud-Gastel wegens beledigingen van (functionaris-
sen van) dit college. De eerste maal komt het tot een vonnis (supra),
de tweede maal wordt de zaak bij wege van comparitie afgedaan.
Van de derde procedure kon de afloop niet worden vastgesteld.
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DOSSIERNR. 2080
Jaar: 1680.

Eerste partij: Hendrik Buijsen, notaris en procureur te Breda.
Tweede partij: Isaak Leempoel. notaris en procureur te Breda.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.

Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de
bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging,
bevestiging van de eer en goede naam van het slachtoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 1000 guldens aan de armen van Breda.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda (afwijzing van de vordering van eiser Buijsen).

DOSSIERNR. 2188
Jaar: 1678.

Eerste partij: Anthonie Huibrechts Segers, voor zijn vrouw Suzanna Merler,
visverkoopster te Breda.

Tweede partij: Stijntje en Catharina Janssen, visverkoopsters te Breda; na overlijden
van Stijntje voortzetting van de procedure door haar dochter
Catharina en haar zoons Simon en Bastiaan Jacob Janssen.

Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Suzanna Merler.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen,

verklaring dat deze uitlatingen in strijd met de waarheid zijn,
bevestiging van de eer en deugd van het slachtoffer, bede om
vergiffenis; profitabele amende, t.w. betaling van 600 guldens aan
de armen van Breda.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda op 8 oktober 1678 (afwuzing van de vordering
van eiser Segers).

Opmerking: Na het overlijden van Stijntje Jacobs is haar dochter Catharina zowel
in eigen persoon als in kwaliteit van erfgenaam van de overledene
in rechte betrokken.

DOSSIERNR. 2195
Jaar: 1682.

Eerste partij: Franciscus Timmermans, uit Boxtel.
Tweede partu: Neeltje Willems van Haeren.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele ex lege diffamari metdeclausulepoenaal.
Instantie: Eerste.
Vordering: Verbod om het kind waarvan Timmermans wordt beweerd de vader

te zijn bij hem aan huis te brengen of voor zijn deur achter te laten;
veroordeling van Van Haeren om een eventuele actie wegens
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vaderschap binnen 6 weken in te stellen, op straffe van een eeuwig

stilzwijgen.

DOSSIERNR. 2232
Jaar: 1683.

Eerste partu: Albrecht Verdoren, schipper te Roosendaal.
Tweede partij: Adriaan van Zeventer, schout van Roosendaal.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Het college van schepenen van Roosendaal.

Rechtsingang: (Verzoek tot) mandement poenaal en ex lege diffamari.
Instantie: Eerste.
Vordering: Beeindiging van het crimineel proces dat Van Zeventer tegen

Verdoren heeft aangespannen voor de schepenbank van Roosendaal;
instellen bij de Raad van Brabant van de actie die schout en
schepenen van Roosendaal tegen Verdoren menen te hebben.

Uitspraak: Verwijzing van de zaak naar de schepenbank van Roosendaal, die
deze zaak moeten afhandelen tot het moment van vonnis wijzen en
hem daarna moeten terugsturen naar de Raad. De Raad zal de zaak

vervolgens voorleggen aan een drietal rechtsgeleerden, die in dezen
een concept-vonnis zullen opstellen dat onveranderd door genoemde
schepenbank moet worden uitgesproken (inv.nr. 830, vonn.nrs. 8572
d.d. 3 december 1683).

DOSSIERNR. 2263
Jaar: 1684.

Eerste party: Gerard Glaudi, schipper te Grave.
Tweede partij: Dirk van Holthuijsen, uit Grave.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Grave op 16 februari 1682 (veroordeling van gedaagde

Glaudi tot een honorabele amende, t.w. spijtbetuiging en bede om
vergiffenis).

DOSSIERNR. 2310
Jaar: 1648.

Eerste partij: Anselmus Hagers, uit Hoeven.
Tweede partij: Adriaan van Alphen, schout en secretaris van Hoeven.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Derde.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Hoeven op 16 juli 1683 (veroordeling van zowel

gedaagde Hagers als gedaagde in reconventie Van Alphen tot een
honorabele amende, t.W. bevestiging van de eer en deugd van de
wederpartij), hoofdbank Bergen  op  Zoom  op 7 september  1684
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(vernietiging van het vonnis a quo, veroordeling van geappelleerde
Hagers tot een honorabele amende, t.w. bevestiging van de eer en
deugd van appellant Van Alphen, en tot een profitabele amende,
t.w. betaling van 50 guldens aan de armen van Hoeven).

Uitspraak RvB: Vernietiging van het vonnis a quo en approbatie van het vonnis dat
in eerste aanleg is gewezen (inv.nr. 820, vonn.nr. 4555 d.d. 17
mei 1685).

Opmerking: Bovenstaande uitspraak wordt eerst gedaan nadat een door de Raad
bevolen comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van
accoord niet tot het beoogde resultaat heeft geleid (inv.nr. 820,
vonn.nr. 4548 d.d. 16 maart 1685).

DOSSIERNR. 2324
Jaar: 1684.

Eerste partu: Sebastiaan de Ridder, ontvanger van de veertigste penning in de
baronie van Breda.

Tweede partij: Cornelis Damisse, stadhouder van Breda.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Breda op 2 oktober 1684 (veroordeling van gedaagde

De Ridder tot een honorabele amende, t.w. herroeping  van de
bewuste uitiatingen,  verklaring dat deze uitlatingen in strijd  met
de waarheid zijn, spijtbetuiging, bevestiging van de eer en goede
naam van het slachtoffer en bede om vergiffenis, en tot een
profitabele amende, t.w. betaling van 1000 guldens aan de arme
kinderen van Breda).

DOSSIERNR. 2445
Jaar: 1688.

Eerste partu: Evert Gorssen Leutelaer, uit Eckart.
Tweede partij: Karel van Vlierden, heer van Eckart
Aard van de belediging Onbekend.
Slachtoffer: Zie tweede partu.
Rechtsingang: Mandement poenaal.
Instantie: Eerste.
Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(inv.nr. 30, fol. 33 d.d. 23 februari 1688).
Opmerking: De comparitie is succesvol, waarna de procedure wordt gestaakt.

DOSSIERNR. 2464
Jaar: 1687.

Eerste partij: Stadhouder en schepenen van Bakel.
Tweede partij: Mathijs Willem Herman Manders.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
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Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de

bewuste passages in strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging,
bevestiging van de eer en deugd van het slachtoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 300 guldens aan de armen van Bakel.

DOSSIERNR. 2502
Jaar: 1687.

Eerste partij: Abraham Verster, secretaris van Oisterwijk.
Tweede partij: Jacob Focanus, Christoffel van der Hents en Leonard Stockvisch,

schepenen van Oisterwijk; Anthonie Beens, notaris en procureur
te Oisterwijk; Thomas en Jan van de Wiel, ingezetenen van die
plaats.

Aard van de belediging: Mondeling, schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

DOSSIERNR. 2606
Jaar: 1692.

Eerste partu: Govert van Alphen, vendumeester te Bergen op Zoom.
Tweede partij: Hugo de Groot, drossaard en schout van Bergen op Zoom, nomine

Oficii.
Aard van de belediging: Feitelijk.
Slachtoffers: Burgemeesters van Bergen op Zoom.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Betaling van een geldboete van 2000 guldens.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 1 augustus 1692 (veroordeling

van gedaagde Van Alphen tot een geldboete van 1000 guldens) (GA
Bergen op Zoom, RA, inv.nr. 182).

Uitspraak RvB: Wijziging van het vonnis a quo en veroordeling van Van Alphen
tot een geldboete van 60 guldens (inv.nr. 821, vonn.nr. 4914 d.d.
26 januari 1693).

Opmerkingen: Het betreft een civiele strafzaak; de feitelijke belediging bestaat in
het verstoren van een rechtszitting van de burgemeesters.

DOSSIERNR. 2734
Jaar: 1695.

Eerste partij: Johannes Ogiers, predikant te Bergen op Zoom.
Tweede partij: Thomas Verdonck, voor zijn vrouw Maria van der Creecke, uit

Bergen op Zoom.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste party.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
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Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis; profitabele amende,
t.w. betaling van 600 guldens aan de armen van Bergen op Zoom.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 19 december 1695 (afwijzing van
de vordering van eiser Ogiers).

Uitspraak RvB: Verklaring dat impetrant Ogiers niet is bezwaard door het vonnis
a quo (inv.nr. 821, vonn.nr. 5091 d.d. 5 juli 1697).

Opmerking: Bovenstaande uitspraak wordt eerst gedaan nadat een door de Raad
bevolen comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van
accoord  niet  tot het beoogde resultaat heeft geleid (inv.nr.  821,
vonn.nrs. 5088 d.d. 17 mei 1697).

DOSSIERNR. 2805
Jaar: 1699.

Eerste partu: Jacobus van Bodinckhuijsen
Tweede partij: Jan Geurts, molenaar te Cuijk.
Aard van de belediging: Mondeling (?).
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Hoofdbank Cuijk op 9 april 1699.

DOSSIERNR. 2821
Jaar: 1700.

Eerste partu: Gijsbertje Gijsberts, weduwe van Hendrik Coopman, uit Willemstad;
na haar overlijden voortzetting van de procedure door haar
erfgenamen.

Tweede partij: Matheus Bitger, uit Willemstad.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachroffer: Zie tweede partij.
Reclitsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Betaling door gedaagde Gijsberts van een aan wijlen Coopman

opgelegde boete wegens belediging.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Willemstad.
Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met lichte mishandeling van het

slachtoffer.

DOSSIERNR. 2931
Jaar: 1703.

Eerste partu: Anthonie Vermeulen, koopman te Bergen op Zoom.
Tweede partij: Pieter van Schagen, uit Breda.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de

bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging,
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bevestiging van de eer en deugd van het slachtoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 1500 guldens aan eendoorhet slachtoffer
aan te wijzen goed doel.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 30 november 1703 (afwijzing
van de vordering van eiser Vermeulen).

Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met lichte mishandeling van het
slachtoffer.

DOSSIERNR. 2952
Jaar: 1704.

Eerste partij: Adriaan van Varlen, procureur te Moergestel.
Tweede partij: Jacob Coenraets, drossaard van Hilvarenbeek.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Opmerking: De verlening van het gevraagde mandement vindt eerst plaats nadat

een door de Raad bevolen comparitie van partijen voor commissaris-
sen ter fine van accoord niet tot het beoogde resultaat heeft geleid

(inv.nr. 46, fol. 22 d.d. 3 juni 1704, fol. 27 d.d. 6 juni 1704)

DOSSIERNR. 3067
Jaar: 1710.

Eerste partij: Diederik Salm, uit Haarlem.
Tweede partij: Willem Alphons Mijsberg, schepen van Willemstad.
Aard van de belediging:  Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: (Verzoek tot) mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de

bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging,
bevestiging van de eer en deugd van het slachtoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 200 zilveren dukatons aan de armen van
Willemstad.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Willemstad op 5 september 1710 (veroordeling van
gedaagde Salm tot een honorabele amende zoals die is opgesteld
door eiser Mijsberg en tot een profitabele amende van 20 zilveren
dukatons).

Opmerking: De belediging is gepaard gegaanmetbedreiging vanhet slachtoffer.

DOSSIERNR. 3094
Jaar: 1711.

Eerste partu: Herman de Jong, uit Olne.
Tweede partij: Guillaume d'Olne, heer van Olne.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: (Verzoek tot) mandement  in  cas van evocatie.
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Instantie: Tweede.
Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(inv.nr. 831, vonn.nr. 9378 d.d. 20 maart 1711).
Opmerkingen: De zaak waarvan evocatie wordt verzocht, is een beledigingszaak

die in hoger beroep dient voor het hoofdgerecht van Dalhem. Aan
de comparitie wordt ook deelgenomen door Isaak Warnier, schout
van Olne, die - waarschijnlijk eveneens wegens belediging - een
crimineel proces tegen De Jong heeft aangespannen voor de
schepenbank van Olne. De comparitie is succesvol, waarna de
respectieve proceduren warden gestaakt en het verzoek tot evocatie
wordt ingetrokken.

DOSSIERNR. 3120
Jaar: 1712.

Eerste partil Arnoud Charles, dijkgraaf van Ossendrecht.
Tweede partij: Willem Gerard van Lamsweerde, jachtmeester van de markies van

Bergen op Zoom.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement poenaal.
Instantie: Eerste.

DOSSIERNR. 3130
Jaar: 1712.

Eerste partij: Jan Lam, meester-knopenmaker te 's-Hertogenbosch.
Tweede partij: Evert Admirael, portier van de Vughterpoort te 's-Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen,

verklaring dat het slachtoffer een eerlijk persoon is; profitabele
amende.

Eerdere uitspraak: Schepenbank 's-Hertogenbosch op 30juni 1710 (veroordeling van
gedaagde Lam tot een honorabele amende, t.w. herroeping van de
bewuste uitlatingen en verklaring dat het slachtoffer een eerlijk
persoon is, en tot een profitabele amende, t.w. betaling van 12
guldens aan de armen van 's-Hertogenbosch).

Uitspraak RvB: Verklaring dat impetrant Lam niet is bezwaard door het vonnis a
quo (inv.nr. 823, vonn.nr. 5767 d.d. 21 oktober 1712).

DOSSIERNR. 3133
Jaar: 1712.

Eerste partu: Schepenen, gezworenen en raden van Oirschot.
Tweede partij: Robert van Rlienen, schoolmeester te Oirschot.
Aard van de belediging Schriftelijk.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
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Rechtsingang: (Verzoek om) mandement van daagsele in cas van injurie.
Vordering: Honorabele amende, t.w. verklaring dat de bewuste passages in

strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging, bede om vergiffenis;
profitabele amende, t.w. betaling van 200 dukatons aan de armen
van Oirschot.

Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(inv.nr. 54, fol. 59 d.d. 19 februari 1712).
Opmerking: De comparitie is succesvol, waarna de procedure wordt gestaakt.

DOSSIERNR. 3199
Jaar: 1714.

Eerste partu: Adriaan van Rijsingen, president-schepen van Eindhoven.
Tweede partij: Joseph Tournoij, uit Eindhoven.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement  in  cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Eindhoven (veroordeling van gedaagde Tournoij tot

een honorabele en profitabele amende), hoofdbank 's-Hertogenbosch
(vernietiging van het vonnis a quo).

DOSSIERNR. 3256
Jaar: 1716.

Eerste partu Adriaan van Rijsingen, voormalig president-schepen van Eindhoven.
Tweede partij: Schepenen van Eindhoven en Albert van de Ven, politiemeester

van deze stad.
Aard van de belediging Schriftelijk.
Slachtoffers: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Onbekend.
Instantie: Onbekend.

DOSSlERNR. 3278
Jaar: 1717.

Eerste partu: Guillaume d'Olne, heer van Olne; na diens overlijden voortzetting
van de procedure door zijn erfgenamen Lambert en Guillaume
d'Olne, mede namens Huijbert Datigne Bonneville.

Tweede partij: Jean Wilkin en Servaas Arnotte, curatoren van Arnout Arnotte de

jonge, uit Olne
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Guillaume d'Olne (en zijn familie).
Rechtsingang: Mandement in cas van injurie
Instantie: Eerste.
Vordering: Verklaring voor recht dat het slachtoffer door de dader is geinju-

rieerd; honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring
dat de bewuste uitlatingen in strijd  met de waarheid zijn, royeren
van deze uitlatingen uit de desbetreffende geschriften, spijtbetuiging;
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profitabele amende, t.w. betaling van 1000 zilveren patakons aan
de armen van Olne.

Uitspraak: Gedaagden mogen volstaan met het declaratoir dat zij bij hun
conclusie van antwoord hebben gepresenteerd (t.w. verklaring van
het ontbreken van animus iniuriandi etc.) (inv.nr. 823, vonn.nr.
5990 d.d. 28 september 1717).

DOSSIERNR. 3301
Jaar: 1718.

Eerste partu: Magistraat van Oss.
Tweede partij: Pieter, Geertruid en Marie Megens, uit Oss, en Jenneke Megens,

weduwe van Marcelis van Boxtel, uit Berchem, allen erfgenamen
van Henrik Megens.

Aard van de belediging: Schriftelijk
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie Eerste.
Uitspraak: Ontzegging van de eis aan de impetranten (inv.nr. 823, vonn.nr.

6092 d.d. 21 juli 1719).

DOSSIERNR. 3343
Jaar: 1721.

Eerste partu: ElisaberthBijnen, weduwe van Adriaan van Vaarle, uitMoergestel.
Tweede partij: Otto van Vaarle, uit Moergestel.
Aard van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste party.
Rechtsingang: Mandement van daagsele  in  cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(inv.nr. 823, vonn.nr. 6145 d.d. 20 september 1720).
Opmerking: De comparitie is succesvol, waarna de procedure wordt gestaakt.

DOSSIERNR. 3549
Jaar: 1744.

Eerste partij: Johan Biesman, chirurgijn te Bergen op Zoom.
Tweede partij: Gerard van Lingen, stadhouder van de drossaard en schout van

Bergen op Zoom, nomine officii.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Jacob Mennes, schepen van Bergen op Zoom, doctor medicine.
Rechtsingang: mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Eerdere uitspraak: Schepenbank Bergen op Zoom op 1 maart 1743 (veroordeling van

gedaagde Biesman tot een geldboete van 25 guldens) (GA Bergen
op Zoom, RA, inv.nr. 184).

Uitspraak RvB: Vernietiging van het vonnis a quo, ontzegging van de eis die Van
Lingen in eerste aanleg heeft gedaan (inv.nr. 826, vonn.nr. 6851
d.d. 24 maart 1744).
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Opmerking: Het betreft een civiele strafzaak.

DOSSIERNR. 3588
Nota bene: De onderhavige zaak bestaat feitelijk uit twee afzonderlijke, maar

nauw met elkaar verband houdende geschillen wegens Wn en dezelfde
belediging. Waar nodig zon de gegevens van elk van deze geschillen
in de velden aangeduid met (1) respectievelijk (2).

Jaar: 1746.

Eerste partij: (1) Raden en Rekenmeesters van het Huis van Bergen op Zoom;
(2) Cornelis Borburg, jachtbewaarder van de markies van Bergen
op Zoom.

Tweede partij: Abraham Banier, drossaard van hetoostkwartier van hetmarkiezaat
van Bergen op Zoom.

Aard van de belediging: Feitelijk.
Slachtoffer: (1) Markies van Bergen op Zoom; (2) jachtbewaarder Borburg.
Rechtsingang: (1) Mandement van daagsele in cas van injurie; (2) (verzoek tot)

mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

Uitspraak: (1) Banier mag volstaan met het declaratoir dat hij bij zijn conclusie
van antwoord heeft gepresenteerd (t.w. verklaring van het ontbreken
vananimus iniuriandi) (inv .nr.826, vonn.nr. 6901 d.d. l mei 1747);
(2) Afwijzing van het verzoek van Borburg om een mandement van

daagsele in cas van injurie (inv.nr. 88, fol. 81 d.d. 6 september
1746).

Opmerkingen: De feitelijke belediging bestaat in het aanspannen door Banier van
een crimineel proces tegen Borburg voor de schepenbank Ouden-

bosch; zowel de markies van Bergen op Zoom als de jachtbewaarder
zelf acht zich hierdoor te zijn beledigd. De verlening van het
gevraagde mandement aan de Raden en Rekenmeesters, alsook de

afwijzing van het verzoek van Borburg om een dergelijk mandement,
vinden eerst plaats nadat voorafgaande comparities van partijen voor
commissarissen ter fine van accoord niet tot het beoogde resultaat
hebben geleid (inv.nr. 88, fol. 32,43, 54). Na de afwijzing van
zijn verzoek door de Raad, stelt Borburg een actie uit injurie tegen
Banier in voor de schepenbank Oudenbosch; Banier verkrijgt daarop
van de Raad een mandement poenaal tegen Borburg (inv.nr. 89,
fol. 10 d.d. 8 februari 1747; inv.nr. 826, vonn.nr. 6938 d.d. 14
december 1751).

DOSSIERNR. 3619
Jaar: 1755.

Eerste partu: Johan Baptist van Aefferden, advocaat te Roermond.
Tweede partij: Johan Joseph de Frenau, krijgsraad van de Koning van Pruisen in

Gelre.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
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Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, verklaring dat de
bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, bevestiging van
de eer en deugd van het slachtoffer (en zijn familie), spijtbetuiging,
belofte van dedaderzich inde toekomst van beledigende uitlatingen
over het slachtoffer (en zijn familie) te onthouden; profitabele
amende, t.w. betaling van 2000 zilveren dukatons aan een door het
slachtoffer aan te wijzen goed doel.

Eerdere uitspraken: Schepenbank Sambeek op 18 augustus 1753 (afwijzing van de
vordering van eiser De Frenau), hoofdbank Cuijk op 17 september
1754 (veroordeling van geappelleerde Van Aefferden tot een
honorabele amende zoals die is opgesteld doorappellant De Frenau
en tot een profitabele amende van 1000 zilveren dukatons).

Uitspraak RvB: Wijziging van het vonnis aquo; honorabele amende, t. w. verklaring
datde bewuste uitlatingen in strijd metde waarheid zijn, bevestiging
van de eer en deugd van het slachtoffer (en zijn familie), spijtbetui-
ging, belofte van de dader zich in de toekomst van beledigende
uitlatingen over het slachtoffer (en zijn familie) te onthouden:
profitabele amende, t.w. betaling van 100 zilveren dukatons aan
een door het slachtoffer aan te wijzen goed doel (inv.nr. 826,
vonn.nr. 6991 d.d. 29 maart 1756).

Opmerking: Van Aefferden verzoekt  de  Raad  tot een 'interpretatie'   van
bovenstaande uitspraak, maar dit verzoek wordt door het college
niet gehonoreerd (inv.nr. 98, fol. 117 d.d. 21 september 1756).

DOSSIERNR. 3642
Jaar: 1758.

Eerste partu: Johan den Doren, notaris en procureur te Oudenbosch.
Tweede partij: De leden van de kerkeraad van Oudenbosch, t.w. predikant Antonius

de Stoppelaer, Daniel van den Broek, Cornelis de Krom, Jacobus
van der Voorn en Johannes Lips.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Vordering: Verklaring voor recht dat het slachtoffer door de dader is geinju-

rieerd; honorabele amende, t.w. verklaring dat de bewuste uittatingen
in strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging, bede om vergiffenis,
bevestiging van de eer van het slachtoffer; profitabele amende, t.w.
betaling van 100 gouden dukaten per persoon aan de armen van
Oudenbosch.

Uitspraak: Verklaring voor recht dat het slachtoffer door de dader is geT'nju-
rieerd; honorabele amende, t.w. verklaring dat de bewuste uitlatingen
ondoordacht zijn geformuleerd, spijtbetuiging, verklaring dat de
daders geen animus iniuriandi jegens het slachtoffer hebben gehad,
bevestiging van de eer van het slachtoffer; profitabele amende, t.w.
betaling van 2 zilveren dukatons per persoon aan de armen van
Oudenbosch (inv.nr. 826, vonn.nr. 7029 d.d. 28 november 1758).
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Opmerking: De verlening van het gevraagde mandement vindt eerst plaats nadat

een door de Raad bevolen comparitie van partijen voor commissaris-

sen ter fine van accoord niet tot het beoogde resultaat heeft geleid

(inv.nr. 100, fol. 25 d.d. 6 april 1758, fol. 41 d.d. 11 mei 1758).

DOSSIERNR. 3651
Jaar: 1759.

Eerste party: Gerog Frederik Alsche, procureur bij de Raad van Brabant.
Tweede partij: Philippus van Donk, oud-burgemeester van Woensel.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele  in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

Vordering: Honorabele amende, t.w. verklaring dat de bewuste uittatingen in

strijd met de waarheid zijn, spijtbetuiging, bede om vergiffenis,
bevestiging van de (beroeps-) eer en deugd van het slachtoffer;
profitabele amende, t.w. betaling van 100 gouden dukaten aan de

armen van 's-Gravenhage.
Uitspraak: Gedaagde mag volstaan met het declaratoir dat hij bij zon conclusie

van antwoord heeft gepresenteerd (t.w. verklaring van het ontbreken
vananimus iniuriandi etc.) (inv.nr. 827, vonn.nr. 7048 d.d. 7 maart

1763).
Opmerking: De verlening van het gevraagde mandement vindt eerst plaats nadat

een door de Raad bevolen comparitie van partijen voor commissaris-

sen ter fine van accoord niet tot het beoogde resultaat heeft geleid

(inv.nr. 101, fol. 124 d.d. 3 december 1759; inv.nr. 102, fol. 42
d.d. 18 april 1760).

DOSSIERNR. 3659
Jaar: 1762.

Eerste partij: Jenneke Jansz, geassisteerd door haar man Pieter Thomassen, uit
Beers.

Tweede partij: De kinderen van Laurens van Turnhout, t.w. Jan van Turnhout,
koster en schoolmeester te Mill, en Allegonda van Turenhout, welke

laatste wordt vertegenwoordigd door haar man Dirk Daniel Schut,
koster en schoolmeester te Cuijk.

Aard van de belediging Mondeling.
Slachtoffers: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele en profitabele amende.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Beers op 24 maart 1756 (veroordeling van gedaagde

Jansz tot een honorabele amende, t.w. verklaring dat de bewuste

uitlatingen in strijd met de waarheid zijn, herroeping van deze
uitlatingen, spijtbetuiging en bevestiging van de eer en deugd van
de overledene, en tot een profitabele amende van 25 guldens),

hoofdbank Cuijk op 27 april 1758 (niet-ontvankelijkverklaring van
appellante Jansz).
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Uitspraak RvB: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord
(inv.nr. 107, fol. fol. 27 d.d. 18 april 1763)

Opmerking: De belediging bestaat in het aantasten van de nagedachtenis van
de overtedene.

DOSSIERNR. 3676
Jaar: 1765.

Eerste partu: Willem Hendrik Slijpen, herbergier te Gulpen.
Tweede partij: Laurens Ghijsen, hoogschout van 's-Hertogenrade; na diens

overlijden voortzetting van de procedure door zijn erfgenamen
Antoinetta Ernestina Jacott en Maria Elisabeth ROper, welke laatste
wordt vertegenwoordigddoorhaarmanJohan Lodewijk Wijntgens,
schepen van Heerlen.

Aard van de belediging:  Feitelijk.
Slachtoffer: Hooggerecht van 's-Hertogenrade.

Rechtsingang: Mandement van reformatie.
Instantie: Tweede.

Oorspr. vordering: Arbitraire straf.
Eerdere uitspraak: Hooggerecht 's-Hertogenrade op 18 februari 1758 (veroordeling

van gedaagde Slijpen tot een bede om vergiffenis en tot nakoming
van het bepaalde in het vonnis van het hooggerecht van 9 augustus
1757).

Uitspraak RvB: Gedaagden mogen volstaan met het declaratoir dat zij bij hun
conclusie vanantwoordhebbengepresenteerd (t.w. instemming met
Slijpens eis tot nulliteit van het vonnis a quo), vernietiging van het
vonnis a quo, verklaring dat de oorspronkelijke aanklacht tegen
Slijpen ongefundeerd is en dat er tegen laatstgenoemde geen actie
kan worden ingesteld (inv.nr. 827, vonn.nr. 7075 d.d. 2 mei 1765).

Opmerkingen: Het betreft een civiele strafzaak welke wordt voortgezet door de
erfgenamen van de ten processe overeden subalterne gerechtsofficier.
De feitelijke belediging bestaat in het niet voldoen aan het bepaaide
in een door het hooggerecht gewezen vonnis.

DOSSIERNR. 3703
Jaar: 1770.

Eerste partij: Leonard Gerard Pelt, schepen van Heerlen.
Tweede partij: Hendrik Lamberts, advocaat te Heerlen.
Aard van de belediging Schriftelijk.
Slachtoffer: Eerste partij en diens familie.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. verklaring dat de bewuste uitlatingen in

strijd met de waarheid zijn, royeren van deze uitlatingen uit het
desbetreffende geschrift, spijtbetuiging, bede om vergiffenis,
bevestiging van de eer en deugd van hetslachtoffer en diens familie;
profitabele amende, t.w. betaling van 1000 guldens aan de armen
van Heerlen.
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Opmerking: Het onderhavige mandement is verleend ter zake van een tussenvon-
nis van de hoofdbank Valkenburg van 17 oktober 1769, houdende
een bewijsopdracht aan gedaagde Lamberts.

DOSSIERNR. 3716
Jaar: 1774.

Eerste partu: Dingeman Laurens Houtepen, mede voor zijn vrouw Jacomina
Blaubeen, uit Wouw.

Tweede partij: Jacob van Campen, oud-secretaris van Roosendaal en Nispen.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie tweede partij.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Instantie: Tweede.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. bede om vergiffenis, schuldbekentenis,

herroeping van de bewuste uitlatingen; profitabele amende, t.w.
betaling van 2000 zilveren patakons aan de armen van Wouw.

Eerdere uitspraak: Schepenbank Wouw op 9 november 1773 (veroordeling van gedaagde
Houtepen tot een honorabele en profitabele amende).

Opmerkingen: De belediging is gepaard gegaan met lichte mishandeling van het
slachtoffer. De verlening van het gevraagde mandement vindt eerst
plaats nadat een door de Raad bevolen comparitie van partijen voor
commissarissen ter fine van accoord niet tot het beoogde resultaat
heeft geleid (inv.nr.  116, fol. 266 d.d. 22 december 1773; inv.nr.
117, fol. 24 d.d. 2 februari 1774).

DOSSIERNR. 3745
Jaar: 1779.

Eerste partu: Willem Jan Gualtheri, erfgriffier, secretaris, stokhouder en afhanger
van de Vrijheid St.-Oedenrode, uit 's-Hertogenbosch.

Tweede partij: Gerard van Bergsland, fungerend secretaris, stokhouder en afhanger
van St-Oedenrode; Diderik Huijgens, schepen van 's-Hertogenbosch;
Willem Vincent Bangeman, uit St-Oedenrode.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Uitspraak: Comparitie van partijen voor commissarissen ter fine van accoord

(inv.nr. 122, fol. 100 d.d. 15 juli 1779).
Opmerking: De comparitie is succesvol, waarna de procedure wordt gestaakt

(inv.nr.  122, fol.  111 d.d. 26 juli 1779).

DOSSIERNR. 3749
Jaar: 1780.

Eerste partu: Johan van de Hoeven, drossaard van Heeze, Leende en Zesgehuch-
ten.

Tweede partij: Jan Bax, uit Boshoven onder Leende, en Alexander Verbeet,
procureur te Helmond.
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Aard  van de belediging: Onbekend.
Slachtoffer: Zie eerste partu·
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.

DOSSIERNR. 3780
Jaar: 1786.

Eerste party: Pieter van den Oever, collecteur van het bestiaal te Chaam.
Tweede partij: Petrus Bekkers, ontvanger te Chaam, en zijn vrouw Maria Jacoba

Bles.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: (Verzoek tot) mandement om een actie te institueren.
Instantie: Eerste.
Vordering: De gerequireerden Bekkers en Bles dienen de actie in te stellen die

zij menen te hebben tegen requirant Van den Oever, t.w. een actie

uit injurie.
Uitspraak: Afwijzing van het verzoek van Van den Oever om een mandement

om een actie te institueren (inv.nr. 129, fol. 25 d.d. 21 februari
1786).

Opmerkingen: De afwijzing van het verzoek van Van den Oever vindt eerst plaats
nadat er een comparitie van partijen voor commissarissen heeft

plaatsgevonden (inv.nr. 129, fol. 12 d.d. 30 januari 1786). De
belediging waarvoor Bekkers en Bles een actie uit injurie zouden
kunnen instellen, betreft een mondelinge belediging die gepaard
is gegaan met bedreiging van de slachtoffers.

DOSSIERNR. 3781
Jaar: 1783.
Eerste partij: Jean Hubert Renard, uit Olne.
Tweede partij: Nicolaas en Henri Simon, uit Olne.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste pat'tu.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Oorspr. vordering: Honorabele amende, t.w. herroeping van de bewuste uitlatingen.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Olne op 19 augustus 1782 (afwijzing vande vordering

van eiser Renard), hoofdbank Dalhem op 10 juni 1783 (verklaring
dat appellant Renard niet is bezwaard door het vonnis a quo).

DOSSIERNR. 3786
Jaar: 1786.

Eerste partij: Simon van Hennevelt, oud-schepen van Bergen op Zoom, thesaurier-

generaal en raad en rekenmeester van het Huis van Bergen op Zoom.
Tweede partij: Nicolaasvan Cuijlenborch, drossaard van hetzuid- en westkwartier

van het markiezaat van Bergen op Zoom
Aard van de belediging: Schriftelijk.
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Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement poenaal en van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Vordering: Verbod van verdere beledigende uitlatingen; honorabele amende,

t. w.  verklaring dat de bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid
zijn, herroeping van deze uitlatingen, verklaring dat het slachtoffer
een eerlijk persoon is, bevestiging van de eer en deugd van dit
slachtoffer; profitabele amende, t.w. betaling van 2000 zilveren
dukatons aan de armen van Bergen op Zoom.

Uitspraak: Verbod van verdere beledigende uitlatingen; honorabele amende,
t.w. verklaring dat de bewuste uitlatingen in strijd met de waarheid
zijn, bevestiging vande eeren deugd van hetslachtoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 500 zilveren dukatons aan de armen van
Bergen op Zoom (inv.nr. 828, vonn.nrs. 7214 d.d. 6 maart 1787)

Opmerkingen: De verlening van het gevraagde mandement aan Van Hennevelt vindt
eerst plaats nadat een door de Raad bevolen comparitie van partijen
voor commissarissen ter fine van accoord niet tot het beoogde

resultaatheeftgeleid (inv.nr. 126, fol. 93-95,108). Naaraanleiding
vanbovenstaandeuitspraak verkrijgt VanCuijlenborch van de Raad
een mandement van revisie, wederom na een vruchteloze comparitie
van partijen voor commissarissen (inv.nr. 130, fol. 95, fol. 143)
Nadat vervolgens ook een derde comparitie zonder resultaat is
gebleven (inv.nr. 131, fol. 122), verklaart de Raad dat Van
Cuijlenborch door het vonnis in kwestie niet is bezwaard (inv.nr.
828, vonn.nr. 7224 d.d. 7 november 1788).

DOSSIERNR. 3859
Jaar: 1782.

Eerste partu: Hendrik Ribbers, notaris en procureur te Axel.
Tweede partij: Levinus Hoelands, vendumeester te Axel.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partu.
Rechtsingang: Mandement in cas van reformatie.
Instantie: Derde.
Eerdere uitspraken: Schepenbank Axel op 19 mei 1781 (veroordeling van gedaagde

Hoelands tot een honorabele en profitabele amende), Staatse Raad

van Vlaanderen op 20 juni 1782 (vernietiging van het vonnis a quo).
Uitspraak RvB: Vernietiging van de vonnissen in eerste en tweede aanleg gewezen;

ontzegging aan Ribbers van de eis die hij in eerste aanleg heeft
gedaan; veroordeling van Hoelands tot het overleggen van een
schriftelijk declaratoir, inhoudende dat hij geen animus iniuriandi
jegens het slachtoffer heeft gehad en dat hij deze laatste - ook in
diens kwaliteit van procureur - voor een eerlijk man houdt (inv.nr.
834, vonn.nr. 10.454 d.d. 24 november 1784).

Opmerking: In de onderhavige zaak treedt de Raad van Brabant op als gedelegeer-
de rechter namens de Staten-Generaal.
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(INVENTARISNR. 447, DOSSIERNR. 211)
Nota bene: De processtukken die betrekking hebben op deze civiele beledigings-

zaak bevinden zich in het dossier van een criminele procedure inzake
het leven in concubinaat en het afleggen van valse verklaringen door
de tweede partij.

Jaar: 1741.

Eerste partu: Jacob Nolens, vice-schout van Eijsden.
Tweede partij: Johannes Casparus Janssen, predikant te Eijsden.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement van daagsele in cas van injurie.
Instantie: Eerste.
Uitspraak: Honorabele amende, t.w. spijtbetuiging, bede om vergiffenis,

bevestiging van de eer en deugd van het slaclitoffer; profitabele
amende, t.w. betaling van 100 zilveren dukatons aan de armen van
Eijsden (inv.nr. 826, vonn.nr. 6825 d.d. 25 juli 1741).

Opmerking: De belediging is Nolens aangedaan in een rekest van Janssen aan
de Raad, houdende een verzoek om een mandement poenaal tegen
de vice-schout, omdat deze de goede naam van de predikant zou
aantasten door hem aan te merken als vader van het kind van zijn
dienstmeid (inv.nr. 82, fol. 170 d.d. 25 oktober 1740).
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Bijlage 2

OVERZICHT VAN DE CRIMINELE BELEDIGINGSZAKEN IN HET ARCHIEF VAN DE STAATSE
RAAD

In de onderhavige bijlage zijn de criminele beledigingszaken opgenomen die zich in het archief
van de Staatse Raad van Brabant bevinden (inventarisnummer447). De zaken zijn gerangschikt
overeenkomstig de volgorde van de procesdossiers in Deel VI van de Inventaris Raad van
Brabant.

Van elke zaak wordt de informatie weergegeven in een aantal velden. De velden 'rechtsingang'
(bij de Raad), 'vordering' (van het officie-fiscaal) en 'uitspraak' (van de Raad) zijn slechts
opgenomen indien de desbetreffende gegevens konden worden achterhaald. Vermeld worden
enkel de eindbeslissingen die in een zaak zijn gegeven.

DOSSIERNR. 1
Jaar: 1598.

Eerste partu: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Emmery van Liere, gouveneur van Willemstad.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Frederick van der Heijden, rentmeester van de domeinen van de

Prins van Oranje.
Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met bedreiging en lichte mishande-

ling van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 19
Jaar: 1613.

Eerste partu: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Hans Willem van Rantwijck, uit Grave.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Dirk Adriaens.
Opmerking: De belediging is gepaard gegaan metbedreiging en lichte mishande-

ling van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 26
Jaar: 1631.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Johan van Aafoirden, notaris te 's-Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffers: De gereformeerden in het algemeen.
Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
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DOSSIERNR. 46
Jaar: 1640.

Eerste partu: Officie-fiscaal, met Henrik van Bergaigne, hoog- en laagschout van
's-Hertogenbosch, als gevoegde partij.

Tweede partij: Anthony van Oudheusden, schepen van 's-Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Staten-Generaal.
Rechtsingang: Mandement van beschrijvinge personeel.
Vordering: Verklaring dat de verdachte onbekwaam is tot het uitoefenen van

publieke functies, arbitraire straf.
Uitspraak: De dader dient te verklaren dat hij kwalijk en ondoordacht heeft

gesproken en dat hem dit leed doet (inv.nr. 829, vonn.nr. 7327 d.d.
15  juli   1640)

Opmerking: Na te zijn verhoord op de punten van de tenlastelegging is de
verdachte in hechtenis genomen.

DOSSIERNR. 69
Jaar: 1657.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Godfried Huijn van Amstenraede, graaf van Geleen en landcomman-

deur van Oudenbiezen.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Onbekend.
Rechtsingang: 'Open brieven executoriaal'.
Vordering: Betaling van een boete van 2000 Carolus guldens, waartoe wijlen

Caspar Ulrich baron van Hoensbroek, in leven commandeur van
Gemert, was veroordeeld wegens belediging (vonnis d.d. 26 april
1657).

Opmerking: De vordering van het officie-fiscaal wordt door de Staten-Generaal
ongefundeerd verklaard (resolutie d.d. 29 augustus 1657).

DOSSIERNR. 70
Jaar: 1657.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Hendrik Molenijser en Anthony Moetijn.
Aard van de belediging:  Mondeling.
Slachtoffers: Raad van Brabant, alsmede een griffier, een deurwaarder en een

procureur van dit college.

DOSSIERNR. 78
Nota bene: De onderhavige zaak behelst primair een zuiveringsactie, ingesteld

door een particulier die ervan wordt verdacht dat hij een delict heeft
gepleegd. In reconventie is vervolgens ter zake van het vermeende
delict een strafactie tegen deze particulier ingesteld.

Jaar: 1663.

Eerste partij: Pieter Coolen, schepen van Bergen op Zoom en rentmeester van
de armen van deze stad.
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Tweede partij: De procureur-generaal van Brabant en Martinus Brouwers, oud-
burgemeester van Bergen op Zoom.

Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van purge crimineel.
Vordering: Verklaring dat de impetrant onschuldig is aan het delict dat hem

wordt verweten, t.w. diefstal.
Uitspraak: (1) Ontzegging aan Coolen van zijn eis 'in cas de purge' tegen de

procureur-generaal; veroordeling van Coolen in reconventie, t.w.
verklaring dat hij incapabel is tot het uitoefenen van publieke functies

in Bergen op Zoom (inv.nr. 819, vonn.nr. 4052 d.d. 23 oktober
1673). (2) Ontzegging aan Coolen van zijn eis 'in cas de purge'
tegen Brouwers (inv.nr. 819, vonn.nr. 4053 d.d. 23 oktober 1673).

DOSSIERNR. 106
Jaar: 1676.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Cornelis Colen, advocaat bij de Raad van Brabant, oorspronkelijk

advocaat en notaris te 's-Hertogenbosch.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Raad van Brabant.
Rechtsingang: (Verzoek tot) mandement van beschrOvinge ofdaagsele personeel.

Opmerking: Verdachte dient tevens terecht te staan voor het plegen van
ambtsdelicten v66r diens aanstelling als advocaat bij de Raad.

DOSSIERNR. 110
Jaar: 1678.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Cornelis Damen, stadhouder van de drossaard van Breda.
Aard van de belediging: Mondeling
Slachtoffers: Staten van Holland, (66n van de) regenten van de stad Amsterdam,

Staten-Generaal, Raad van Brabant.
Opmerking: Verdachte dient tevens terecht te staan voor het plegen van

ambtsdelicten.

DOSSIERNR. 120
Jaar: 1685.

Eerste partij: Hugo de Groot, drossaard en schout van Bergen op Zoom.
Tweede partij: Pieter de Clercq, meester-hoedenmaker te Bergen op Zoom, voor

ZUn vrouw.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Maria Teerlincq, dienstmeid van het gezin De Clercq.
Rechtsingang: Mandement in cas d'appel.
Vordering: Vernietiging van het vonnis a quo (vonnis van de schepenbank

Bergen op Zoom d.d. 1 juni 1685), toewijzing van de eis en
conclusie in eerste instantie gedaan (boete van 1000 Carolus guIlens).
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Opmerking: De belediging is gepaard gegaan metbedreiging en lichte mishande-
ling van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 143
Jaar: 1695.

Eerste partu: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Johan van Beverwijck, stadhouder van de drossaard van Eindhoven,

Woensel, Gestel, Strijp en Stratum.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Matthijs Hovius.
Rechtsingang: Mandement van beschrijvinge personeel.
Opmerking: Verdachte dient tevens terecht te staan voor het plegen van

ambtsdelicten.

DOSSIERNR. 164
Jaar: 1713.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Philip van Thienen, heer van Berlicum en Middelrode.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Raad van Brabant, Staten-Generaal, Raad van State, aismede een

zestal publieke en private personen.
Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
Vordering: Bede om vergiffenis, arbitraire straf.
Opmerkingen: De beledigingen van de publieke en private personen zijn gepaard

gegaan met bedreigingen en handtastelijkheden; verdachte is
gedagvaard nadat hij geen gehoor heeft gegeven aan een tegen hem
uitgevaardigd mandement van beschrijvinge personeel.

DOSSIERNR. 165
Jaar: 1713.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Jacob van Thienen, schepen  en  raad van 's-Hertogenbosch.
Aard van de belediging:  Mondeling.
Slaclitoffer: Marcus Peres, substituut-secretaris van Berlicum
Rechtsingang: Mandement van beschrijvinge personeel.
Vordering: Arbitraire straf.
Opmerking: Debelediging is gepaardgegaan metbedreiging en lichte mishande-

ling van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 167
Jaar: 1716.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Albert Versfelt, schout en secretaris van Alem.
Slachtoffer: Het college van schepenen van Alem, i.h.b. president-schepen Jacob

Creij en schepen Peter de Keesel.

Rechtsingang: Mandement van beschrijvinge personeel.
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Vordering: Correctie van de verdachte.

Uitspraak: Vermaning van de dader, waarschuwing van zowel de dader als
de slachtoffers om elkaar in de toekomst met respect te behandelen

(inv.nr. 3, res.nr. 1595 d.d. 2 februari 1717).
Opmerkingen: De beledigingen zijn gepaard gegaan met bedreigingen en lichte

mishandelingen van de slachtoffers; de feitelijke belediging bestaat
in het niet doorgeven van een resolutie van de Raad van State aan

de schepenen.

DOSSIERNR. 198
Nom bene: De onderhavige zaak behelst primair een zuiveringsactie, ingesteld

door particulieren die ervan worden verdacht dat zij een delict hebben

gepleegd. In reconventie is vervolgens ter zake van het vermeende
delict een strafactie tegen deze particulieren ingesteld.

Jaar: 1734.

Eerste partij Salomon Epraim en Simon Heijmans, kooplieden te 's-Hertogen-
bosch.

Tweede partij: De procureur-generaal van Brabant en de hoog- en laagschout van
's-Hertogenbosch.

Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffers: Zie eerste partij.
Rechtsingang: Mandement in cas van purge crimineel.

Vordering: Verklaring dat de impetranten onschuldig zijn aan het delictdat hun
wordt verweten, t.w. valsheid in geschrifte.

DOSSIERNR. 200
Jaar: 1735.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Gerard van Oijen, provisioneel drossaard van Croij en Stiphout,

en Lucas Decker, heer van Croij en Stiphout.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Raad van Brabant.

Rechtsingang: Mandement van apprehensie.
Uitspraak: (1) Ontzetting van Van Oijen uit zijn ambt, verklaring dat hij in

de toekomst geen publieke functies meer mag uitoefenen, veroorde-
ling tot een boete van 500 Carolus guldens, verbanning voor 25

jaar (inv.nr. 448, vonn.nr. 10.551). (2) Veroordeling van Decker
tot een boete van 1000 zilveren dukatons (inv.nr. 448, vonn.nr.
10.552).

Opmerking: De belediging is voorgevallen tijdens een proces waarin de
verdachten terechtstaan wegens ongehoorzaamheid aan de bevelen
van  de  Raad.

DOSSIERNR. 203
Jaar: 1736.
Eerste partij: Officie-fiscaal.
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Tweede partij: Balthasar Collard, luitenant-drossaard van Valkenburg en schout
van Heerlen.

Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Raad van Brabant.
Rechtsingang: Mandement van beschrijvinge personeel.
Opmerking: De belediging is voorgevallen tijdens een proces voor de Raad waarin

de verdachte terechtstaat wegens het plegen van ambtsdelicten.

DOSSIERNR. 220
Jaar: 1749.

Eerste partij: Cornelis van der Hoop, advocaat bij de Raad van Brabant, als
gemachtigde van het officie-fiscaal; in 1752 vervangen door Jan
Fornenberg, eveneens advocaat bij de Raad.

Tweede partij: Willem Hendrik Westrik, procureur te Heerlen.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: G.W. van Slijpe, luitenant-hoogdrossaard van Valkenburg.
Opmerking: Verdachte dientook terecht te staan voor hetplegen van ambtsdelic-

ten.

DOSSIERNR. 223
Jaar: 1750.

Eerste partu: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Michiel van Nieuwstad, procureur te Helmond, en Hendrik Strijbos,

herbergier te Beek en Donk.
Aard van de belediging Schriftelijk.
Slachtoffer: Gijsbert de Jong, drossaard van Beek en Donk.
Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
Uitspraak: (1) Veroordeling van Van Nieuwstad tot 12 jaar tuchthuisstraf en

vervolgens levenslange verbanning (inv.nr. 448, vonn.nr. 10.590
d.d. 1 oktober 1750), (2) veroordeling van Strijbos tot 4 jaar
tuchthuisstraf en vervolgens levenslange verbanning (inv.nr. 448,
vonn.nr. 10.591 d.d. 11 november 1750).

Opmerkingen: Na te zijn verhoord op de punten van de tenlastelegging is Van
Nieuwstad in hechtenis genomen. Veroordeelden trachten tevergeefs
brieven van abolitie en rappelde ban te verkrijgen (inv.nr. 6, res.nr.
3173 d.d. 18 maart 1751).

DOSSIERNR. 226
Jaar: 1753.

Eerste partu: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Christiaan Paulus van Beresteijn, heer van Maurik, Vught.
Aard van de belediging: Schriftelijk.
Slachtoffer: Raad van Brabant.
Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
Uitspraak: Royement van de aanstootgevende passages uit de desbetreffende

geschriften, betaling van een boete van 600 Carolus guldens (inv.nr.
448, vonn.nr. 10.592 d.d. 3 mei 1754).
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DOSSIERNR. 249
Jaar: 1765.

Eerste party: Officie-fiscaal, met de gerechtsofficier van de schepenbank van Olne
als gevoegde partij.

Tweede partij: Henri Delsautte en zijn vrouw Isabelle Godar.
Slachtoffer: Onbekend.
Opmerking: De verdachten dienen ook terecht te staan voor het plegen van een

aantal andere delicten, waaronder afpersing en diefstal.

DOSSIERNR. 250
Jaar: 1765.

Eerste partij: Herman Nederburg, advocaat bij de Raad van Brabant, als
gemachtigde van het of'ficie-fiscaal; voortzetting van de procedure
in ca. 1774 door procureur-generaal Johan Frederik van Steelant.

Tweede partij: Mathias Walterus Limpens, advocaat te Maastricht.
Aard van de belediging Schriftelijk.
Slachtoffer: Willem van der Esch, advocaat-fiscaal van Brabant.

Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
Vordering: Verklaring door de verdachte dat de aanstootgevende passages in

strijd met de waarheid zijn, royement van deze passages uit de
desbetreffende geschriften, betaling van een boete van 100 zilveren
dukatons.

Uitspraak: Royement van de aanstootgevende passages uit de desbetreffende

geschriften (inv.nr. 448, vonn.nr. 10.617 d.d. 22 december 1774).
Opmerking: Negatieve beschikking door de Raad op het verzoek van het officie-

fiscaal om ook de clitnt van Limpens, Reinier Quaadvlieg, molenaar
te Heerlen, te mogen dagvaarden (inv.nr. 107, fol. 128 d.d. 25
november 1765).

DOSSIERNR. 264
Jaar: 1771.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Augustinus Senders, wever te Nieuwkuijk.
aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Cornelis Kouwens, drossaard van Nieuwkuijk.
Rechtsingang: Mandement van apprehensie.
Vordering: 8 dagen detentie op water en brood en vervolgens verbanning voor

2 jaar.
Uitspraak: Verbanning voor 2 jaar (inv.nr. 448, vonn.nr. 10.601 d.d.  18 juli

1771).
Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met bedreiging van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 269
Jaar: 1773.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Ridder Walter Philip Nicolson, woonachtig te Breda.
Aard van de belediging:  Mondeling, schriftelijk.
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Slachtoffers: Raad van Brabant, alsmede een individuele raadsheer en een
deurwaarder van dit college.

Rechtsingang: Mandement van daagsele personeel.
Vordering: Levenslange verbanning, verbeurdverklaring van de goederen van

verdachte.
Uitspraak: Levenslange verbanning (inv.nr. 448, vonn.nr. 10.615 d.d. 19

december 1774).
Opmerkingen: De mondelinge beledigingen van de raadsheer en de deurwaarder

zijn gepaard gegaan met bedreigingen. Verdachte is gedagvaard
nadat hij geen gehoor heeft gegeven aan een tegen hem verleend
mandement van beschrijvinge personeel; verdachte is eerder reeds
door de Raad vermaand en gewaarschuwd zich in de toekomst in
acht te nemen (resolutie d.d. 19 januari 1773).

DOSSIERNR. 278
Jaar: 1774.

Eerste partij: Officie-fiscaal,
Tweede partij: Johan van Ommeren, drossaard van Stiphout en procureur te

Helmond.
Aard van de belediging: Feitelijk.
Slachtoffer: Johan Frederik van Steelant, procureur-generaal van Brabant.
Rechtsingang: (Verzoek tot) mandement van daagsele personeel.

Uitspraak: Verzoek afgewezen.
Opmerking: De feitelijke belediging bestaat in het ontlopen van de procureur-

generaal, die om een onderhoud had verzocht.

DOSSIERNR. 309
Jaar: 1788.

Eerste partij: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Hendrik van Schijndel, uit Nieuwkuijk.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Johan Winckel, drossaard van Nieuwkuijk.
Rechtsingang: Mandement van apprehensie.
Vordering: 1  tot 2 jaar detentie en vervolgens levenslange verbanning.
Uitspraak: Vermaning van de dader, waarschuwing om zich in de toekomst

in acht te nemen, betaling door de dader van de kosten van diens
voorlopige hechtenis (inv.nr. 20, res.nr. 3740 d.d. 27 januari 1789).

Opmerking: De belediging is gepaard gegaan met bedreiging en mishandeling
van het slachtoffer.

DOSSIERNR. 314
Jaar: 1789.

Eerste party: Officie-fiscaal.
Tweede partij: Hendrik van Son, procureur bij de Raad van Brabant.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Hendrik Justus van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh,

procureur-generaal van Brabant.
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Rechtsingang: Verzoek tot correctie.

Vordering: Verdachte dient het slachtoffer een passende genoegdoening te
verschaffen.

Uitspraak: Vermaning van de dader, waarschuwing om in de toekomst de leden

van het officie-fiscaal met respect te behandelen (inv.nr. 20, res.nr.
3765 d.d. 12 november 1789).

DOSSIERNR. 322
Jaar: 1791.

Eerste partij: J.C.S. de Limpens, drossaard van Mechelen aan de Maas, als
gemachtigde van het officie-fiscaal.

Tweede partij: Hubert Scheepers, uit Heerlen.
Aard van de belediging: Mondeling.
Slachtoffer: Jan Gerard Schaefsberg, president-schepen van Heerlen.

Opmerking: De belediging is gepaard gegaan metbedreiging en lichte mishande-
ling van het slachtoffer.
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