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INLEIDING

In dit broncommentaar staan de registers met processen-verbaal van terechtzittingen en de vonnissen centraal. Een proces-verbaal van terechtzittingen of audiëntieblad der zittingen wordt opgemaakt door de griffier
van de rechtbank en bevat een relaas van feiten op basis waarvan de rechter tot oordeelsvorming komt. In deze bron vinden we de verhoren van
de verdachten en getuigen en de requisitoiren van de officier van justitie.
Het proces-verbaal krijgt zijn status door de vaststelling en ondertekening
ervan. De vaststelling van het proces-verbaal gebeurt door de voorzitter
of door één van de rechters die over de zaak heeft geoordeeld enerzijds en
door de griffier anderzijds.1
De registers met vonnissen of arresten bevatten de uitspraak van de
rechter in strafzaken, met een motivering van het vonnis.
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1

HISTORISCHE SITUERING

Zolang er rechterlijke instellingen bestaan zijn er vonnissen gewezen. De
hier behandelde periode begint in feite met de invoering van de Franse
wetgeving in Nederland in 1811. Bij het ontstaan van het Koninkrijk in
de jaren 1814/1815 werd deze wetgeving niet afgeschaft, maar slechts op
enkele onderdelen aangepast. In tegenstelling tot het Burgerlijk Wetboek,
dat in 1838 werd vervangen door een nieuwe Nederlandse wetgeving,
bleef het Franse strafrecht bestaan tot de invoering van het Nederlandse
Wetboek van Strafrecht in 1886. Dit heeft voor een groot deel van de negentiende eeuw als belangrijk gevolg dat we de zwaardere strafzaken,
die we tegenwoordig vrijwel uitsluitend in eerste aanleg vinden bij de
arrondissementsrechtbanken, in de periode 1811-1886 moeten zoeken in
de archieven van de Hoven van Assisen, de Provinciale Gerechtshoven
en de gerechtshoven. Pas na de invoering van het nieuwe Wetboek van
Strafrecht veranderde die situatie.
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2

ADMINISTRATIEVE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Met de invoering van het Franse bestuurs- en rechtssysteem in 1811 werd
de Code d’instruction criminelle van kracht, die de regels voor het strafprocesrecht bepaalde.2 Deze instructie bevat meerdere artikelen waarin de
schriftelijke opmaak van processen-verbaal geregeld wordt en de eisen
waaraan deze processen-verbaal moeten voldoen.3 Vanaf 1838 is niet langer de Code d’instruction criminelle van kracht, maar regelt het Wetboek
van Strafvordering de procesgang.4 Ook hier zijn diverse artikelen opgenomen die het opmaken en verzenden van processen-verbaal regelen.5
Tot 1926 werd altijd schriftelijk vonnis gewezen, vanaf 1926 kan bij de
politierechter en de kantonrechter worden volstaan met een mondeling
vonnis. Dit houdt in dat alleen de straf wordt aangetekend in het procesverbaal ter terechtzitting. Sinds 1935 is bij het kantongerecht het stempelvonnis mogelijk. Er is geen proces-verbaal ter terechtzitting nodig, maar
alleen aantekening van de opgelegde bestraffing op het dubbel van de
dagvaarding. Het gebruik van het stempelvonnis is aan regels gebonden:
bij verstekzaken, als er geen verdediging is gevoerd, als er geen getuigen
zijn gehoord, als er sprake is van een mondeling vonnis en wanneer er alleen een geldboete is opgelegd.
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3

VISUELE KENNISMAKING

Hoewel de registers met de processen-verbaal en de vonnisboeken in de
loop van de jaren op details van aanzien veranderd zijn, bleef de opbouw
grotendeels hetzelfde. Achtereenvolgens worden hier behandeld het
proces-verbaal, het vonnis (bij het Gerechtshof en de Hoge Raad ‘arrest’
genoemd) en de neerslag van het mondeling uitgesproken vonnis. Omdat de besproken stukken in een rechtsgang op elkaar volgen zijn er qua
inhoud diverse overeenkomsten.

a.

Het proces-verbaal

Een proces-verbaal begint met de opgave van de naam van de rechterlijke
instelling, de datum en tijdstip van de zitting, de aanwezige rechters, officier van justitie en griffier. In de aanhef worden tevens de personalia van
de verdachte(n) opgesomd, namelijk naam, leeftijd, beroep en de woonen geboorteplaats, die bevestigd moeten worden door de verdachte(n).
Van alle verklaringen worden in het proces-verbaal hoogstens korte
samenvattingen gegeven. Uit de tekst blijkt dat de verdachte gemaand
wordt oplettend te zijn op wat er tijdens de zitting te berde wordt gebracht. Het betreft de voordracht door de officier van justitie. Daarna gaat
de rechtbank over tot het horen van de getuigen; met uitzondering van
de eerste getuige verlaten op dat moment de getuigen de rechtszaal, om
bij toerbeurt weer binnen te komen om hun verklaring af te leggen. Ook
de verdachte, zijn raadsman en de officier van justitie voeren het woord,
totdat de zaak naar de mening van de rechtbank voldoende onder ogen
is gekomen. Aanvankelijk zijn de verklaringen vaak samengevat in een
alinea, later (in de twintigste eeuw) worden ze iets uitgebreider; dan worden vaak per getuige, raadsman en verdachte in telegramstijl aantekeningen opgevoerd. Het proces-verbaal sluit met de ondertekening door de
president en de griffier.
Er kunnen meerdere zittingen gehouden worden vooraleer het tot
een uitspraak komt. In de zitting waarin de uitspraak wordt gedaan,
wordt het onderste deel van het proces-verbaal gebruikt, waarop de datum wordt opgegeven, evenals de samenstelling van de rechtbank. In dit
gedeelte wordt verder alleen melding gemaakt van het uitspreken van
het vonnis, waarbij wordt aangetekend of dit in tegenwoordigheid van
de verdachte gebeurde, en of deze tegen de uitspraak in beroep kan gaan,
of cassatie aan kan tekenen. Ook dit gedeelte wordt vervolgens weer ondertekend door de president en de griffier. Op het proces-verbaal kunnen
desgewenst nog andere gegevens worden aangegeven, zoals het verlenen
van verstek, indien de beklaagde niet ter zitting is verschenen, en de be-
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handeling van de zaak achter gesloten deuren.
Op de oudere processen-verbaal worden over het algemeen geen
nadere gegevens betreffende de getuigen opgevoerd; deze waren te vinden in het strafdossier. In latere tijd worden de gegevens in een lijst opgevoerd: naam, leeftijd, hoedanigheid (beroep) en woonplaats. Het procesverbaal met de verklaringen van officier van justitie, de verdachte en zijn
raadsman, en de getuigen vormt samen met het dossier en de bewijsstukken die zijn overgeleverd de grondslag voor de verdere bespreking van
de zaak door de rechters in de raadkamer. Dit leidt uiteindelijk tot het
vonnis.
Ter illustratie volgen hierna enkele casussen. In de oudste zaak uit
1811 is nog sprake van juryrechtspraak, die in 1813 weer afgeschaft werd.
Hoewel de voertaal in deze periode in veel archiefstukken het Frans was,
is dit proces-verbaal in het Nederlands gesteld.6 In de Franse Tijd noemde
men de ‘aanklager’ procureur criminel. Bij het kantongerecht is tussen 1877
en 1957 sprake van de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, en daarna van de officier van justitie, net als bij de rechtbank. Bij het Gerechtshof
wordt hij procureur-generaal genoemd.
1. Proces-verbaal uit 1811
De eerste casus is een proces-verbaal van de terechtzitting op 14 november 1811 van Joseph Hartman, die beschuldigd is van nachtelijke diefstal
met braak in een woonhuis (zie afbeelding 1).7
Het dossier bevat de volgende gegevens:
– in de aanhef worden de personalia van de verdachte opgegeven,
daaronder staan de datum en het tijdstip van de zitting, de samenstelling
van het Hof van Assisen, de namen van de procureur–crimineel en de
griffier;
– daarna volgt het binnenleiden van de gezworenen en de verdachte
met verdediger;
– daarna volgt het uitloten van de gezworenen om de jury samen te
stellen, het binnenroepen van de getuigen;
– de personalia worden bevestigd door de verdachte Joseph Hartman;
– hij wordt aangemaand tot oplettendheid;
– de griffier leest het arrest van het Keizerlijk Gerechtshof (d.d. 7 okt.
1811) voor waarbij deze zaak naar het Hof verwezen is en de akte van
beschuldiging;
– de procureur ‘ontwikkelt’ de beschuldigingen en overhandigt de lijst
van getuigen;
– dan volgen de getuigenverklaringen;
– de president geeft een resumé van hetgeen voor– en tegen ingebracht
is;
– hij stelt vragen aan de jury (heeft de beschuldigde diefstal gepleegd
’s–nachts in een woonhuis door middel van braak, door middel van een
of twee valse sleutels, door middel van braak binnenshuis?);
– daarna volgt het juryoverleg; na beraadslaging volgt de uitspraak
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van de jury (verdachte wordt schuldig bevonden aan diefstal ’s–nachts
in een woonhuis, met een of twee valse sleutels, maar niet aan braak binnenshuis);
– na het binnenleiden van de verdachte volgt de voorlezing van de
juryuitspraak;
– de procureur spreekt de straf uit (veroordeling door het Hof tot
dwangarbeid van niet minder dan vijf en niet meer dan twintig achtereenvolgende jaren, te bepalen volgens de rechtvaardigheid en arbitrage
van het Hof, ingaande op de dag van zijn tentoonstelling; hij zal op een
openbare plaats te Amsterdam gebonden worden aan de kaak gedurende
een uur met een geschrift boven zijn hoofd waar in grote, leesbare letters
het volgende opstaat: naam, toenaam, beroep, woonplaats, straf en oorzaak van veroordeling) en veroordeelt de verdachte tot betaling van de
proceskosten en het drukken;
– de advocaat vraagt strafvermindering;
– het Hof gaat delibereren;
– de president spreekt na deliberatie het arrest uit, waarbij Joseph veroordeeld wordt tot de gevraagde straf van dwangarbeid, die bepaald
wordt op acht jaar;
– hij kan tegen de uitspraak in beroep gaan, of cassatie aantekenen;
– de president en de griffier ondertekenen het proces-verbaal.
2. Proces-verbaal uit 1836
Dit proces-verbaal d.d. 13 juli 1836 is niet langer handgeschreven, maar
is opgemaakt aan de hand van een voorgedrukt formulier (zie afbeelding
2).8 Dit impliceert niet dat men vanaf dit tijdstip voor alle processenverbaal gedrukte formulieren gebruikt, want in deze bundel zit ook nog
een handgeschreven proces-verbaal. Links in de marge van het formulier
staat de naam van de beschuldigde, Bartholomeus Adami. Het procesverbaal kent dezelfde volgorde als in 1811.
3. Proces-verbaal uit 1840
Het betreft een voorgedrukt formulier met proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 14 april 1840.9 Links in de marge staat het rolnummer (nr.
220),10 met daaronder de naam van de beschuldigde, Jan Gerard Meijer
(zie afbeelding 3). De gegevens staan in dezelfde volgorde als de vorige
processen-verbaal. Onderdeel van de straf die Meijer opgelegd wordt is
een half uur tepronkstelling op een openbare plaats in Amsterdam met
een papier of bord op zijn borst waar de misdaad op gedrukt staat (zie
hierna het vonnis uit 1840).
4. Proces-verbaal uit 1890
Het proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 2 januari 1890 is geregistreerd op een voorgedrukt formulier.11 Links in de marge staat het rolnummer, nr. 23. De beschuldigde is Nicolaas Wilhelm Redeker. In dit proces-verbaal zijn uitgebreide getuigenverklaringen opgenomen. Tevens
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bevat het een voorgedrukt requisitoir van de officier van justitie, d.d. 2
januari 1890 (zie afbeelding 4). Redeker wordt mishandeling ten laste gelegd. De uitspraak zal plaatshebben op 9 januari 1890 (zie hierna het vonnis uit 1890).

b.

Het vonnis

Ook de vonnissen zijn aanvankelijk volledig handgeschreven. Elk vonnis
of arrest begint met de vermelding van de eiser en de verdachte. Aangezien de eiser altijd het Openbaar Ministerie is (officier van justitie of
procureur-generaal) is dit bij de gedrukte formulieren standaard opgenomen, waarna in geschreven of getypte vorm de naam en enkele personalia van de verdachte(n) volgen. Afhankelijk van de periode kunnen
deze gegevens meer of minder uitgebreid zijn. Minstens is de naam van
de verdachte opgenomen, vaak de leeftijd, soms de geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast het beroep dat wordt uitgeoefend, evenals de
woon- of verblijfplaats; in het laatste geval zal soms opgegeven zijn dat
de verdachte gedetineerd is in een huis van bewaring.
Daarna volgt het vonnis een vast stramien. Eerst wordt een opsomming gegeven van een aantal zaken: de verwijzing naar de stukken in
het dossier en de dagvaarding, waarin de tenlastelegging heeft plaats
gevonden, vervolgens de verwijzing naar het onderzoek dat tijdens de
terechtzitting heeft plaats gevonden, de vordering die de officier van justitie heeft overgelegd, en de verdediging die door of namens de verdachte
is gevoerd. Ten slotte kan nog melding worden gemaakt van het feit of
tegen de verdachte verstek is verleend.
Daarna volgen de overwegingen die hebben geleid tot de uitspraak
van de rechtbank. Deze begint met de herhaling van de tenlastelegging
door de officier van justitie, gevolgd door een samenvatting van de eventuele verklaringen van getuigen en de verdachte. De rechtbank geeft vervolgens aan welk misdrijf is gepleegd, met verwijzing naar het relevante
wetsartikel, waarbij nog aangetekend kan worden of er overwegingen
zijn die tot een lichtere of zwaardere straf aanleiding geven (‘verzachtende omstandigheden’). Een vonnis moet altijd, hoe summier ook, gemotiveerd zijn. De rechtbank geeft geen reden op waarom bepaalde verklaringen buiten de overwegingen zijn gebleven. Dit blijft besloten binnen
de muren van de raadkamer. Of het vonnis door de motivering dan ook
altijd begrepen wordt is maar de vraag.12
Het vonnis eindigt met de uitspraak, op zijn vroegst vanaf 1815 voorafgegaan door de formulering: ‘Recht doende in naam des Konings!’, of
in later tijd: in naam der Koningin. Tijdens de bezetting werd deze formulering niet gebruikt, maar de uitdrukking ‘In naam van het Recht’ (zie
afbeelding 5).
Naast de hechtenis of gevangenisstraf kan een boete worden opgelegd en kunnen de kosten van het rechtsgeding ook ten laste van de ver-
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oordeelde worden gebracht. Indien deze de boete of kosten niet wil of
kan betalen, dan wordt deze vervangen door een extra periode hechtenis.
Hierna volgen drie vonnissen uit de jaren 1811, 1840 en 1890.
1. Vonnis uit 1811
Dit vonnis of arrest van het Hof van Assisen te Amsterdam uit 1811 is
nog geheel handgeschreven (zie afbeelding 6).13 Linksboven staat het arrestnummer, nr. 17 (in rood). Onder de arrestdatum, namelijk 4 november
1811, staat de naam van beide verdachten, Alida Jacoba Joosten en Margaretha Cecilia Vernholst, met hun leeftijd, geboorte- en woonplaats; hun
beroep ontbreekt. Daarna volgt een verwijzing naar het arrest van het
Keizerlijk Gerechtshof te Den Haag op 6 september 1811, waarbij de beschuldigden verwezen worden naar het Hof van Assisen. Volgens de akte
van beschuldiging is Joosten schuldig aan diefstal van goederen uit het
huis waar ze dienstbode was en is Vernholst medeplichtig. Daarna wordt
de juryverklaring, het requisitoir van de keizerlijke procureur-crimineel
en de verdediging door de beschuldigden vermeld.
Hierna volgen de overwegingen op basis waarvan de rechtbank tot
een uitspraak is gekomen, met vermelding van de relevante wetsartikelen. Na de opsomming van de betreffende Franstalige artikelen uit het
Wetboek van Strafrecht volgt telkens een vertaling. Daarna volgt nog een
aantal overwegingen, met vermelding van het misdrijf, en de uitspraak:
veroordeling tot vijf jaar tuchthuis, tot het aan de kaak vastbinden gedurende een uur op een openbare plaats met een papier boven hun hoofd en
tot het betalen van de drukkosten van 25 exemplaren van het vonnis en
de kosten van de criminele procedure. Het vonnis is hier uiteraard niet
voorafgegaan door de formulering ‘Recht doende in naam des Konings’.
Het dossier bevat na de ondertekening door de president, de leden
van het hof en de griffier nog een proces-verbaal van de vervanger van
de griffier d.d. 8 november 1811, waarin hij verklaart dat hij gezien heeft
dat de twee veroordeelde vrouwen op de Nieuwmarkt te Amsterdam een
uur aan een paal gebonden waren op het schavot met een bord boven hun
hoofd, conform het arrest van 4 november 1811 (zie afbeelding 7).
2. Vonnis uit 1840
Dit arrest van de Criminele Rechtbank in Holland, uitgevaardigd op 14
april 1840, is opgetekend aan de hand van een voorgedrukt formulier
waar de specifieke gegevens met de hand aangevuld zijn (zie afbeelding
8).14 Linksboven staat het rolnummer van deze zaak, nr. 220 (voor het proces-verbaal, zie hiervoor p. 68). Het vonnis begint met de formulering ‘In
naam des konings’. De beschuldigde Jan Gerard Meijer wordt gedetailleerd beschreven (rond aangezicht, hoog voorhoofd, bruin haar en wenkbrauwen, blauwe ogen, grote neus, kleine mond, ronde kin en gezonde
kleur). Hierna wordt aangegeven dat men het exploit van de deurwaarder
met dagvaarding (d.d. 23 maart 1840) gezien heeft en dat de mondelinge
verklaringen van de getuigen gehoord zijn evenals het requisitoir van de
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officier van criminele justitie. Tevens verwijst men naar de verdediging
door de beschuldigde. Daarna volgen de gedetailleerde verklaringen van
de getuigen en de bekentenis van de beschuldigde, waarop de rechtbank
hem schuldig verklaart aan de genoemde misdaden, met vermelding en
de tekst van de daarop van toepassing zijnde artikelen uit het Wetboek
van Strafrecht. Meijer wordt veroordeeld tot hechtenis (confinement) van
acht opeenvolgende jaren in het tuchthuis, de kosten van het rechtsgeding en teruggave van de gestolen goederen.
Bij dit vonnis zit eveneens een voorgedrukte Staat der kosten van het
crimineele proces ten bedrage van 115 gulden 14 cent, opgemaakt op 18
april 1840 (zie afbeelding 9) en een proces-verbaal van tepronkstelling,
opgemaakt op 8 juli 1840, waarin de griffier verklaart dat de veroordeelde
Jan Gerard Meijer een half uur met een bord op zijn borst met daarop de
vermelding van de misdaad op het schavot heeft gestaan (zie afbeelding
10). Ook het requisitoir van de officier van justitie zit in dit dossier (zie
afbeelding 11).
3. Vonnis uit 1890
Ook voor dit vonnis, gewezen door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 9 januari 1890, is een voorgedrukt formulier gebruikt (zie afbeelding 12).15 Links in de marge staat het rolnummer, R 23. Na de aanhef
‘In naam des Konings!’ verwijst de rechtbank eerst naar het proces-verbaal d.d. 15 juli 1889 en naar de dagvaarding op 14 december 1889, die
betekend is aan Nicolaas Wilhelm Redeker. Men heeft de aanklacht van
de officier van justitie, de getuigenverklaringen en het requisitoir van
de officier van justitie gehoord. Daarna volgen de overwegingen van de
rechtbank, die de beschuldiging van mishandeling wettig en overtuigend
bewezen acht. De bepaling van de strafmaat, hier een geldboete en de
kosten van het rechtsgeding, gaat vergezeld van de relevante artikelen
van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering.

c.

Het mondeling uitgesproken vonnis

Vanaf 1921 kent Nederland de enkelvoudige strafkamer. In tegenstelling
tot de meervoudige strafkamer wordt de aanhangig gemaakte zaak hier
beoordeeld door één rechter. De rechters die op deze manier rechtspreken, zijn de kinderrechter en de politierechter. De procedure bij deze kamers levert over het algemeen minder stukken op dan bij de meervoudige kamer. Door de gemiddeld lagere straffen die worden uitgesproken,
is het dossier meestal niet meer aanwezig, al zijn uitzonderingen hierop
mogelijk. Het proces-verbaal en vonnis zijn hier samengevoegd tot één
stuk, omdat het vonnis mondeling werd uitgesproken en slechts werd
voorzien van een aantekening op het proces-verbaal (zie afbeelding 13).16
De uiterlijke vorm van het proces-verbaal ziet er in eerste instantie
min of meer hetzelfde uit als bij de meervoudige kamer, met gegevens be-

Broncommentaren7.indb 71

27-02-2009 10:34:46

72

Van Felius

treffende de rechtbank waar de zaak behandeld wordt, datum en tijdstip
van de zitting, namen van de rechter, officier van justitie en griffier, en de
gegevens betreffende de verdachte.
Ook hier wordt melding gemaakt van de bevestiging van de verdachte van de over hem in het proces-verbaal opgenomen gegevens, en wordt
hem gemaand oplettend te zijn. Een lijst van getuigen wordt voorgelezen
en de getuigen worden opgeroepen. Nadat getuigen, officier van justitie, raadsman en verdachte de mogelijkheid hebben gekregen te spreken,
sluit de rechter het onderzoek en doet vervolgens uitspraak.
Het formulier dat gebruikt wordt geeft duidelijk en gestructureerd
weer welke stukken en verklaringen hebben geleid tot het vonnis: de tenlastelegging (de inhoud van de dagvaarding), de gebruikte bewijsmiddelen en andere gronden voor bewezenverklaring (verklaringen van
verdachte en getuigen), de bewezenverklaring (het aan de verdachte ten
laste gelegde), de kwalificatie (welk delict is gepleegd, met vermelding
van het betreffende wetsartikel), de beslissing omtrent de strafbaarheid,
gevolgd door het ontslag van rechtsvervolging, danwel de opgelegde
straf. Buiten de tenlastelegging en de getuigenverklaringen zijn de hier
ingevulde gegevens vaak zeer summier. Het geheel wordt uiteindelijk
ondertekend door de rechter en griffier. Ook hier ontbreekt een motivering van de rechtbank waarom bepaalde verklaringen buiten de overwegingen zijn gebleven.
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BRONKRITISCH COMMENTAAR

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron
In de processen-verbaal valt op dat vaak volstaan werd met een korte samenvatting van verklaringen die zijn afgelegd, soms zelfs in telegramstijl,
in andere gevallen in een juridisch-ambtelijke stijl die zeker niet als weergave van het gesproken woord kan worden gezien. Hierdoor kan men
zich de vraag stellen of de tekst die uiteindelijk in het proces-verbaal of
vonnis terecht is gekomen, geheel volgens de bedoeling is geweest van de
persoon die de betreffende verklaring aflegde. Het vonnis bevat uitsluitend die feiten die relevant zijn voor de uitspraak. Veel andere feiten kunnen zijn weggelaten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het vonnis in de zaak
van de dichter J.C. Bloem. Bij het arrest blijft zijn homoseksualiteit geheel
buiten beschouwing, ook al heeft dit een rol gespeeld bij de bepaling van
het vonnis.17 De rechter streeft namelijk in zijn vonnis geen volledigheid
na, maar selecteert en filtert.
In hoeverre de conclusies uit het vooronderzoek en de bevindingen
van de officier van justitie en de rechters betrouwbaar zijn, is een zaak die
uit interpretatie van de gegevens zal moeten blijken. In de loop der tijden
zijn er verschillende zaken geweest waaruit blijkt dat een verkeerde persoon veroordeeld is. De volledigheid van gegevens over de veroordeelde
en het misdrijf verschilden per rechtbank.18
De feitelijke betrouwbaarheid van de gegevens in de stukken is weer
een geheel andere zaak. In theorie is het mogelijk dat feiten uit andere
bronnen niet goed zijn overgenomen, of dat bepaalde beweringen moeilijk of niet gecontroleerd konden worden. Zo kan het zijn dat uit andere
bronnen nieuwe gegevens blijken. Om dit te ontdekken zal (indien mogelijk) overgegaan moeten worden tot toetsing aan de hand van andere
bronnen. Dit is echter in vele gevallen onmogelijk. Zeer incidenteel zal
gebruik gemaakt kunnen worden van egodocumenten, zoals brieven en
dagboeken (particuliere collecties, zowel van de dader als van de benadeelde partij). Soms is door een benadeelde partij in een strafzaak gecorrespondeerd. Als voorbeeld hiervan kan gelden de fraudezaak tegen de
Hoornse burgemeester Timon Velius Baart uit 1818. Een van de benadeelde partijen was de Provincie Noord-Holland, zodat uit het archief van de
gouverneur van die provincie aanvullende gegevens tevoorschijn komen,
die mede voor een toetsing gebruikt kunnen worden. Een andere, mogelijk subjectieve bron kunnen kranten en tijdschriften zijn.
Zeker in het begin zullen de personalia van de verdachten de nodige
fouten bevat hebben. Een goed functionerende bevolkingsboekhouding
bestaat in Nederland pas vanaf het einde van de jaren dertig van de twintigste eeuw, zodat gegevens van voor die tijd soms met het nodige wantrouwen bekeken moeten worden. Incidenteel ziet men in de stukken dan
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ook diverse aliassen vermeld waaronder de verdachte bekend is. Soms
kunnen dat de ‘bargoense’ namen zijn, maar soms ook gewoon klinkende
familienamen. Wel werd vaak de nodige moeite gedaan om de identiteit
van de verdachte te achterhalen; in het strafdossier vindt men dan ook
wel uittreksels van de geboorteakten van betrokkenen, of een uittreksel
uit het bevolkingsregister. De ervaring leert echter dat er toch de nodige
onduidelijkheid kan blijven bestaan omdat de personalia van de verdachte niet altijd correct zijn weergegeven.

Gerelateerde en toetsingsbronnen
De gerelateerde en toetsingsbronnen bevinden zich deels binnen het archief van de betreffende rechtbank, deels daarbuiten. De belangrijkste
hulpmiddelen bij het gebruik van deze bronnen zijn de rol en de klapper op de strafvonnissen. De rol is het overzicht van zaken die behandeld
zullen worden tijdens de zittingen. Daar staan de personalia van de verdachte, de aard van de beschuldiging, de namen van de verdedigers, de
datum van het vonnis van het Gerechtshof, evenals het arrestnummer, de
duur van de straf en soms nog aanvullende aantekeningen. Via deze rol
kan men de bij de procedure behorende stukken terugvinden, zoals het
proces-verbaal van de zitting, het vonnis en het dossier.
Soms is het strafdossier bewaard gebleven, namelijk indien in een
strafzaak van een eis of uitspraak van meer dan een jaar gevangenisstraf
sprake was. Dan moest het integraal bewaard worden. Overigens is dat
lang niet in alle gevallen gebeurd. Zo heeft men bijvoorbeeld bij de Rechtbank in Amsterdam vrijwel alle strafdossiers van voor 1918 vernietigd.
Overigens bepaalt de vernietigingslijst waarin deze termijn vastgelegd is,
dat dossiers bewaard mogen blijven, indien men meent dat het een dossier van historisch belang betreft.
Als het dossier wel bewaard is blijkt het soms een ware goudmijn.
Doorgaans zullen zich hierin de processen-verbaal van de verhoren door
de politiebeambten bevinden, administratieve stukken over de afhandeling van bepaalde procedures, lijsten met gegevens met betrekking tot de
opgeroepen getuigen, maar ook wel correspondentie van verdachten en
hun familie, en in latere tijd foto’s van de plaats delict of bepaalde aspecten van het onderzoek (bijvoorbeeld sectiefoto’s). Ook rapporten van deskundigen zijn er in terug te vinden, bijvoorbeeld van een psychologisch
onderzoek, of de neerslag van andere onderzoeken die de rechtbank in
het kader van de behandeling van de zaak kan hebben gelast. Incidenteel
bevinden zich in het dossier zelfs voorwerpen die als bewijsstuk hebben
gediend. Dit kan variëren van voorbeelden van archiefstukken waarmee
een fraudeur geknoeid heeft tot een moordwapen.
Andere gerelateerde bronnen zijn de parketregisters en de inschrijvingsregisters van gevangenissen.19
Tot de toetsingsbronnen kunnen voorts nog enkele soorten archief-
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stukken worden gerekend. De belangrijkste toetsingsbron is het politiearchief. Hierin kunnen zich bijvoorbeeld gegevens bevinden die om de een
of andere reden niet belangrijk genoeg gevonden werden om opgenomen
te worden in het dossier, en zo buiten het zicht van de rechtbank gebleven
zijn. Maar ook bepaalde geconstateerde feiten zijn allereerst geregistreerd
in het archief van de politie (bijvoorbeeld in een dagregister), en hebben
pas in een later stadium in de vorm van een formele getuigenverklaring
hun weg gevonden naar het strafdossier. Omdat het strafdossier in vele
gevallen niet meer bestaat, wint het politiearchief in die gevallen zeker
aan waarde. Helaas moet ook hier de kanttekening geplaatst worden dat
van deze bron niet altijd gebruik gemaakt kan worden. Van de archieven van de Rijkspolitie is doorgaans bitter weinig bewaard, terwijl ook de
archieven van de gemeentepolitie in vele gevallen grote hiaten vertonen
of nog zeer matig geordend zijn. Voor kleinere gemeenten zouden misschien sporen betreffende strafzaken terug te vinden kunnen zijn in het
kabinetsarchief van de burgemeester. In zijn rol van hoofd van de politie
had hij met enige regelmaat schriftelijk contact met het parket.
In zeldzame gevallen kan men gerelateerde en toetsingsbronnen in
particuliere archieven aantreffen. Indien bijvoorbeeld een bepaalde instelling het slachtoffer is geworden van fraude, dan zal daarover intern
mogelijk gesproken en geschreven zijn. In een dergelijk geval heeft het
zeker zin daar een onderzoek naar in te stellen. Ook een familiearchief
kan de nodige aanwijzingen bieden, bijvoorbeeld briefwisseling van familieleden van verdachte en slachtoffer, of zelfs van verdachte en slachtoffer zelf. Voorwaarde is wel dat de betreffende archieven bewaard zijn
gebleven en daarbij ook nog berusten in een openbare archiefbewaarplaats. Vrijwel nooit zal men het archief van de advocaat vinden die de
verdediging heeft gevoerd. Deze archieven zijn doorgaans geheel vernietigd. Het kan echter ook weer niet uitgesloten worden geacht dat er hier
en daar wel iets bewaard is gebleven.
Het probleem van een ontbrekende geboorteplaats van de beklaagde
in de vonnissen kan ondervangen worden door onderzoek in de geboorteakten van de burgelijke stand.20
Een mogelijke laatste bron vormen kranten en tijdschriften. De verslaglegging van bepaalde zaken in kranten kan veel interessante gegevens bieden. Wel moeten deze gegevens met de nodige achterdocht worden bezien. Vaak zullen journalisten niet goed op de hoogte zijn geweest
van alle feiten, dus er kan sprake zijn van onnauwkeurigheden. Ook is
het zeker niet ondenkbaar dat mensen tegenover de pers verklaringen aflegden met een bepaalde bedoeling in het achterhoofd. De vraag is of dat
altijd voldoende gesignaleerd zal zijn, of zelfs of het door de journalist
van belang geacht werd. Voor een aspect zijn de kranten zeker onmisbaar:
de verwoording van de publieke opinie. Hoe reageerde de omgeving op
bepaalde zaken. Dit aspect zal zelden of nooit in alle varianten terug te
vinden zijn in de stukken die in het archief van een rechtbank bewaard
zijn gebleven.
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Mogelijke gebruikswijzen van deze bron in historisch onderzoek
Men kan de processen-verbaal en vonnissen gebruiken voor diverse soorten onderzoek. Het (rechts)historisch onderzoek is bijna vanzelfsprekend,
maar deze bronnen lenen zich ook voor het bestuderen van bijvoorbeeld
sociale en economische aspecten.
Op basis van het hele scala aan rechtsbronnen, waaronder het procesverbaal en het vonnis, reconstrueerden Donker en Faber een Amsterdamse kindermoordzaak uit 1912. Het Amsterdamse Hof liet in deze zaak op
verzoek van de verdediging de psychiatrische voorlichting een hoofdrol
spelen.21
Faber formuleerde een aantal beschouwingen bij de correctionele
vonnissen van de Rechtbank van eerste aanleg te Breda en de criminele vonnissen van de Hoven van Assisen te Antwerpen en ‘s-Hertogenbosch.23
Van der Meer baseerde zich op diverse onderdelen van de rechterlijke archieven, waaronder de processen-verbaal en vonnissen uit de jaren
1811-1838, voor zijn onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit.22
Komen onderzocht op basis van de analyse van 206 rechtbankdossiers van maatregelpupillen uit het arrondissement Dordrecht de veranderingen in de aard, ernst en aanpak van lichamelijke kindermishandeling binnen de justitiële kinderbescherming.24
Op basis van de gegevens over individuele kenmerken van beklaagden in vonnissen onderzocht Eggens onder meer het crimineel gedrag
van mannen en vrouwen, de relatie tussen het plegen van criminaliteit en
de leeftijd van de dader en het verband tussen beroep en criminaliteit in
Drenthe.25
Ook een onderzoeker van familiegeschiedenis vindt in de rechterlijke
archieven veel materiaal dat voor verdere invulling van zijn of haar familiegeschiedenis van belang kan zijn. In de praktijk zullen dat alleen de
onderzoekers kunnen zijn die verwant zijn aan de verdachten, omdat het
gebruikte systeem nu eenmaal uitgaat van de registratie van verdachten
en veroordeelden, en niet van slachtoffers en/of getuigen.
Een geslaagd voorbeeld van praktisch onderzoek in de rechterlijke
archieven is de biografie van Peeters over Gerrit de Stotteraar.26

Broncommentaren7.indb 117

27-02-2009 10:35:07

118

Van Felius

BIJLAGEN
A

Vindplaatsen

Processen-verbaal en vonnissen maken deel uit van de archieven van de
rechtbanken. Voor zover overgedragen naar een openbare archiefbewaarplaats zijn deze in praktisch alle gevallen te vinden bij het Nationaal Archief in Den Haag en de regionale historische centra in de hoofdsteden
van de verschillende provincies. Een uitzondering vormt het archief van
de rechtbank van Amsterdam, dat niet te Haarlem maar in het Stadsarchief Amsterdam berust. Archieven kunnen ook (deels) verloren zijn
gegaan. Aangeraden wordt om vooraf te informeren bij de betreffende
archiefdienst naar de aanwezigheid van de betreffende archieven of hun
eventuele alternatieve bewaarplaats.
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