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1. Inleiding: een geruchtmakend moordproces in de zestiende eeuw 

 

In juni 1566 overleed in Didam de Gelderse jonker Johan van Scherpenzeel. Al snel werd Ernst Mom, 

een andere adellijke heer, verdacht van gifmoord op Van Scherpenzeel.1 Ook de echtgenote van de 

overledene, Gerberich Bentinck, zou een rol hebben gespeeld in Scherpenzeels plotselinge dood. In 

Didam en omstreken ging namelijk het gerucht dat Mom en Bentinck een liefdesaffaire hadden en er 

circuleerden zelfs verhalen dat Mom de biologische vader van Bentincks kinderen was.  

Er volgde in opdracht van het te Arnhem gevestigde Hof van Gelre en Zutphen een lang gerechtelijk 

onderzoek, waarin verschillende getuigen om een verklaring werden gevraagd. Graaf Willem IV van 

den Bergh nam het voor zijn onderdaan Mom op, maar kon een veroordeling niet tegenhouden.2 

Mom werd uiteindelijk niet schuldig bevonden aan het overspel en de moord, maar wel aan andere 

geweldsmisdrijven.3 In 1570 werd hij gevangengenomen, maar waarschijnlijk kwam dit slechts neer 

op het bevel in het schependom Arnhem te blijven, een milde vorm van huisarrest dus.4 Tijdens zijn 

gevangenschap trouwde Mom alsnog met Bentinck.5  

In 1579 schonk graaf Van den Bergh vergiffenis aan Mom en gaf hem al zijn in beslag genomen 

goederen terug.6 Mom had al een jaar eerder, in 1578, zijn ‘gevangenis’ verlaten.7 In datzelfde jaar 

vroeg het Hof advies over de zaak aan een aantal juristen van de universiteit van Leuven.8 Deze 

kwamen tot de conclusie dat het recht van de aanklager, het Hof dus, om Mom te vervolgen 

verlopen was door de lange duur van het proces. In 1581 werd Mom door het Hof wel schriftelijk 

gevraagd om weer terug te keren naar de plek van zijn ‘gevangenschap’.9 Na die brief werd het stil 

rondom hem. Toen Mom echter in de jaren negentig verdacht werd van doodslag op nog een andere 

adellijke heer, heropende Elbertus Leoninus, kanselier van het Gelderse Hof ook het proces rond de 

moord op Van Scherpenzeel weer.10 Mom bekende de tweede misdaad en werd in 1596 

                                                           
1
 Gelders Archief, Arnhem (GA), Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 917, ongefolieerd (15 december 1565).   

2
 Huisarchief Bergh, ‘s-Heerenberg, inv. nr. 431, ongefolieerd (26 juni 1566).  

3
 H. Werner, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom (’s-Gravenhage 1883) 64-67.  

4
 GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 920, ongefolieerd (31 maart 1570) en GA, Hof van Gelre en Zutphen, 

inv. nr. 665, ongefolieerd (20 november 1576). In laatstgenoemde brief wordt vermeld dat het schependom 
Arnhem hem als gevangenis was aangewezen.  
5
 Bentinck wordt vanaf 1570 vermeld als Mom’s echtgenoot, bijvoorbeeld in: GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. 

nr. 920, ongefolieerd (14 oktober 1570).  
6
 Huisarchief Bergh, inv. nr. 431, ongefolieerd (20 augustus 1579 en 6 mei 1580).  

7
 GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 671, ongefolieerd (9 november 1581). 

8
 GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 4531, ongefolieerd (24 januari 1596). 

9
 GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 671, ongefolieerd (9 november 1581).  

10
 GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 691,  ongefolieerd (7 juli 1593).  
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veroordeeld.11 Zijn straf, eeuwige verbanning en de betaling van de proceskosten, kon niet worden 

uitgevoerd omdat Mom in hetzelfde jaar overleed.  

Het langslepende proces tegen Ernst Mom is grotendeels te volgen in het procesdossier dat door het 

Hof van Gelre en Zutphen werd bijgehouden.12 Dit dossier bestaat uit tien getuigenverklaringen, een 

apart overgeleverde vragenlijst en twee stukken over de juridische afhandeling van het proces. De 

getuigenverklaringen dateren van juli 1566 tot en met december 1573. In totaal beslaat het dossier 

circa 140 pagina’s in zestiende-eeuws schrift.13 Er werd door het Hof veel moeite gestoken in het 

achterhalen van de waarheid achter de beschuldigingen tegen Mom. Het feit dat zelfs advies werd 

ingewonnen bij Leuvense juristen en de vele getuigenverklaringen onderstrepen het belang dat het 

Hof hechtte aan deze zaak. Naast een bron van informatie over het verhaal van Mom en Bentinck, 

vormen die getuigenissen ook een toegang tot de zestiende-eeuwse leef- en gedachtewereld. Dit 

soort toegangen zijn zeer welkom: bronnen over de mentaliteit van het deel van de zestiende-

eeuwse bevolking dat niet tot de ‘grote mannen’ behoorde, zijn schaars. Deze scriptie zal zich richten 

op één aspect van die mentaliteit, namelijk het besef van geloofwaardigheid. De vraag die centraal 

staat, luidt: welke opvatting over geloofwaardigheid van getuigen komt naar voren in het 

procesdossier van Ernst Mom? Die vraag wordt onderzocht met de bedoeling een bijdrage te leveren 

aan de discussie over de waarde van juridische bronnen als toegang tot de mentaliteitsgeschiedenis 

van de vroegmoderne tijd.  

                                                           
11

 GA, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 4531, ongefolieerd (24 januari 1596).  
12

 Conrad Gietman, onderzoeker bij de Hoge Raad van Adel en kenner van de archieven van de Gelderse adel, 
wees mij tijdens een onderzoek naar Oost-Nederlandse adel op de mogelijkheden die dit archiefstuk biedt op 
het terrein van de mentaliteitsgeschiedenis. Een samenvatting van de rechtszaak tegen Mom is te vinden op: 
http://www.crimehistory.nl/moordenaars/mom.html (geraadpleegd 30 mei 2014) en op: 
http://www.mijngelderland.nl/#/jonker-ernst-mom (geraadpleegd 30 mei 2014).  
13

 Het dossier is voor dit werkstuk volledig getranscribeerd. Verschillende keren worden passages uit het 
dossier in dit werkstuk aangehaald. Deze passages worden naar het procesdossier geciteerd en zijn dus niet 
aan de moderne Nederlandse taal en spelling aangepast.   

http://www.crimehistory.nl/moordenaars/mom.html
http://www.mijngelderland.nl/#/jonker-ernst-mom


5 
 

2. Status quaestionis: juridische getuigen in de vroegmoderne tijd 

 
Het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van procesdossiers zoals dat van Mom is in 

Nederland nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het maakt doorgaans deel uit van het onderzoek 

naar de geschiedenis van strafrecht en criminaliteit. Volgens de historici Herman Diederiks, Sjoerd 

Faber en Arend Huussen zijn in dat onderzoek drie naast elkaar bestaande richtingen te 

onderscheiden.14 Allereerst is er de rechtshistorische of institutionele tak, die zich richt op het 

juridische aspect van het strafrecht. Deze richting kwam op in de jaren vijftig en wordt nog steeds 

voortgezet. Zij bestudeert vooral de theorie van het strafrecht, niet de praktijk. Er wordt binnen dat 

onderzoek dan ook vooral gebruikgemaakt van de traktaten en werken van rechtsgeleerden, en 

minder van de archivalische bronnen van de gerechtshoven. Studies over het recht in de zestiende 

eeuw onderzochten vooral in hoeverre er door rechtsgeleerden gebruik werd gemaakt van de 

middeleeuwse scholastieke mos italicus of juist van de humanistische benadering, de mos gallicus.15 

De tweede richting noemen Diederiks, Faber en Huussen de anekdotische. Hiertoe behoren vooral 

regionale studies. Deze beschrijven geruchtmakende gevallen en plaatsen deze nauwelijks in een 

breder historisch-theoretisch kader. Deze richting bloeide in de jaren veertig en vijftig en heeft 

weinig wetenschappelijke publicaties opgeleverd.16 

Tenslotte is er de sociaal-historische richting, een combinatie van de eerste twee richtingen. De 

institutionele aspecten worden hier gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk. Deze richting 

heeft vanaf de jaren zestig aan terrein gewonnen. In Frankrijk zorgde Pierre Chaunu en in België 

Raoul van Caenegem ervoor dat hun leerlingen een kwantitatieve benadering toepasten op 

criminaliteit in het verleden.17 In Engeland volgden verschillende artikelen over criminaliteit in de 

                                                           
14

 De drie richtingen zijn ontleend aan H. Diederiks, S. Faber en A. Huussen, Strafrecht en criminaliteit (Zutphen 
1988).  
15

 De belangrijkste werken zijn: D. Maffei, Gli inizi dell’umanesimo giurdico (Milaan 1956); F. Battaglia (ed.), 
Pédagogues et juristes : congrès du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours: été 1960 (Parijs 
1963); G. Kisch, Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit. Studien zum humanistischen Rechtsdenken (Basel 
1960); A. Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland 1532-1846: von der Carolina Karls V. bis zu den 
Reformen des Vormärz (Paderborn 2002).  
16

 Genoemd worden: H. Hardenberg, Uit oude papieren (Amsterdam 1941); J. Fuchs, De hond aan de galg 
(Amsterdam 1957); H. Ett, Holland in rep en roer, de zaak van de weduwe Pluimers, Jut en zijn vrouw, de moord 
in Dekkersduin, drie geruchtmakende processen uit de negentiende eeuw (Amsterdam 1951) en B. Hermesdorf, 
Rechtsspiegel: een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij (Nijmegen 1980). 
17

 Zoals J. Gegot, ‘Étude par sondage de la criminalité dans le bailliage de Falaise (XVIIe-XVIIIe siècle). 
Criminalité diffuse ou société criminelle?’, Annales de la Normandie 16 (1966) 103-164; F. Vanhemelryck, De 
criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het einde van het ancien régime (1404-
1789) (Brussel 1981). Deze laatste studie was oorspronkelijk een doctoraatsverhandeling aan de 
Rijksuniversiteit Gent in 1968.  

http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Pe%CC%81dagogues
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=juristes
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=congre%CC%80s
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Centre
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=d%27e%CC%81tudes
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=supe%CC%81rieures
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Renaissance
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Tours
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=e%CC%81te%CC%81
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=1960
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vroegmoderne tijd in het vooraanstaande tijdschrift The Journal of Social History.18 In Nederland 

werd in 1973 de interdisciplinaire werkgroep voor strafrechtshistorici opgericht.19 Binnen de sociaal-

historische richting passen studies naar de misdadigers en hun achtergrond, naar 

misdadigersgroepen en naar de criminogene factoren, oftewel de omgevingsfactoren die invloed 

hebben op de toe- of afname van criminaliteit. Zo werd onderzocht of er een verschil bestond tussen 

mannelijke en vrouwelijke criminaliteit.20 Tevens poogden verschillende historici een sociaal-

economische typering van misdadigers te geven, rekening houdend met hun leeftijd, geletterdheid, 

geboorte- en woonplaats en criminele antecedenten.21 Deze studies zijn vooral kwantitatief van aard. 

Veelal proberen ze een beeld te schetsen van criminaliteit in een bepaalde periode door een 

dwarsdoorsnede te maken van een bepaald jaar en een bepaalde omgeving. Het sociaal-historisch 

onderzoek naar criminaliteit maakt gebruik van andere bronnen dan het rechtshistorisch onderzoek. 

In plaats van op wetboeken en geleerde traktaten baseren onderzoekers zich op procesbundels, 

registers van vonnissen, rekeningen van gerechtsofficieren en gevangenisrollen.22 In het sterk 

kwantitatieve karakter van deze studies ligt tevens een zwakte: een volledig juist beeld zal er niet 

ontstaan omdat er altijd rekening moet worden gehouden met het zogenaamde ‘dark number’, de 

criminele daden die niet zijn geregistreerd.  

Dit probleem speelt een minder grote rol als de bronnen kwalitatief benaderd worden. Aan de drie 

richtingen genoemd in Strafrecht en criminaliteit zou een vierde richting van onderzoek toegevoegd 

kunnen worden: de cultuurhistorische richting. De rechtshistorische bronnen geven onderzoekers 

namelijk niet alleen een beeld van wat crimineel was volgens de wetboeken, maar ook van wat 

crimineel was in de ogen van tijdgenoten. In het ene tijdperk worden bepaalde gedragingen streng 

                                                           
18

 Bijvoorbeeld: P. O’Brien, ’Crime and punishment as historical problem’, The Journal of Social History 11 
(1978) 508-520; B. Hanawalt, ‘Fur-collar crime: The pattern of crime among the fourteenth-century English 
nobility’, The Journal of Social History 8 (1975) 1-17.  
19

 De werkgroep was verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het eerste onderzoeksproject heeft 
geleid tot een themanummer van Holland Historisch Tijdschrift in 1976 en in 1983 werd een congres 
georganiseerd over de relatie tussen criminaliteit en literatuur. De bijdragen daaraan zijn gebundeld in P. 
Altena, H. Diederiks en S. Faber (red.), Feit en fictie in misdaadliteratuur (ca. 1650-ca. 1850) (Amsterdam 1985).  
20

 Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel, 307-316; J. Beattie, ‘The criminality of women in 
eighteenth century England’, The Journal of Social History 8 (1975) 80-116; C. Wiener, ‘Sex-roles and crime in 
Late-Elizabethan Hertfordshire’, The Journal of Social History 8 (1975) 38-60.  
21

 P. Petrovitch, ‘Recherches sur la criminalité à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle’, Cahiers des 
Annales 33 (Parijs 1971) 187-261; J. Combes-Monier, ‘Population mouvante et criminalité à Versailles à la fin de 
l’ancien régime’, in: A. Armengaud (ed.), 
Sur la population française au XVIIIe et au XIXe siècle : hommage à Marcel Reinhard (Parijs 1973) 135-159; 
M.M. Champin, ‘La criminalité dans la bailliage d’Alençon’, Annales de Normandie 22 (1972) 47-84; I. 
Thompson, ‘A map of crime in sixteenth-century Spain’, The Economic History Review 21 (1968) 244-267; F. 
Egmond, In bad company: organized crime in the Dutch countryside during the 17

th
 and 18

th
 centuries (zp 1991); 

F. Egmond, Underworlds: organized crime in the Netherlands, 1650-1800 (Cambridge 1993).  
22

 F. Vanhemelryck, ‘Misdaad en straf – Recent onderzoek naar de geschiedenis der criminaliteit’, Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 93 (1978) 177-206; 178.  

http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Sur
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=population
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=franc%CC%A7aise
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=au
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=XVIIIe
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=au
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=XIXe
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=sie%CC%80cle
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=hommage
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Marcel
http://picarta.pica.nl.proxy.ubn.ru.nl/xslt/DB=2.41/SET=14/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Reinhard
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veroordeeld, terwijl deze in een ander tijdperk worden getolereerd. Procesdossiers en andere 

strafrechthistorische bronnen kunnen historici vertellen over het dagelijks leven en denken van de 

vroegmoderne mens, oftewel de vroegmoderne mentaliteit. Een pionier op dit gebied was Natalie 

Zemon Davis, vooral bekend van haar boek The return of Martin Guerre (1983).23 Sterk beïnvloed 

door de antropologie richt zij zich in haar werken over vroegmodern Europa op de cultuur van het 

dagelijks leven, in het bijzonder de betekenis en beleving daarvan. In Fiction in the Archives: Pardon 

tales and their tellers in sixteenth-century France (1987) onderzoekt Davis hoe zestiende-eeuwse 

Fransen een verhaal vertelden in brieven waarin zij om kwijtschelding van hun straf vragen.24 Zij 

komt tot de conclusie dat ook ‘eenvoudige mensen’ de kunst verstonden van het verhalen vertellen, 

zij het op een andere manier dan mensen die een retorische opleiding hadden genoten. Tevens 

waren bij een zogenaamde ‘pardon tale’ mensen uit verschillende lagen van de bevolking betrokken. 

Davis laat zien dat rechters en notarissen deel uitmaakten van hetzelfde discours over criminaliteit 

als de smekelingen. Zij droegen, aldus Davis, allemaal bij aan het creëren van een verhaal en daarom 

zijn de gerechtelijke bronnen ook een vorm van fictie.  

Engelse gerechtelijke bronnen werden eveneens ingezet om mentaliteitsgeschiedenissen te 

schrijven, voornamelijk vanuit genderhistorisch perspectief. Laura Gowing gebruikt de bronnen van 

kerkelijke rechtbanken uit het zestiende- en zeventiende-eeuwse Londen om een beeld te schetsen 

van de positie van de vrouw in het huiselijke leven.25 De reputatie van vrouwen en hun sociale positie 

was sterk verbonden met hun seksualiteit, zo blijkt volgens Gowing uit de gerechtelijke bronnen. 

Garthine Walker gaat eveneens op zoek naar het doorklinken van genderrelaties in ‘stemmen’ in 

gerechtelijke bronnen, maar dan in het graafschap Cheshire.26 Ze komt tot de conclusie dat vrouwen 

helemaal niet passiever waren op het gebied van geweld en dat zij niet ‘lichter’ werden aangepakt 

door de rechters. Zij bouwt voort op het werk van Tim Stretton, die in 1998 een eerste verkennend 

onderzoek deed naar de in omvang toenemende en steeds actiever wordende groep vrouwen in het 

civielrecht van het Court of Requests ten tijde van Elizabeth I (1558-1603).27 Hij bestudeert de 

manieren waarop verschillende groepen vrouwen de bestaande ideeën over mannelijkheid en 

vrouwelijkheid inzetten bij hun aanwezigheid in de rechtszaal. Inmiddels is onder leiding van Manon 

van der Heijden ook in Nederland een onderzoeksgroep gestart die zich richt op de relatie tussen 

                                                           
23

 N. Davis, The return of Martin Guerre (Cambridge 1983). Dit werk werd al snel vertaald door Ger Groot: De 
terugkeer van Martin Guerre: historische reconstructie van een legende 1548-1560 (Amsterdam 1985). 
24

 N. Davis, Fiction in the archives: Pardon tales and their tellers in sixteenth-century France (Stanford 1987). 
25

 L. Gowing, Domestic dangers: women, words and sex in early modern London (Oxford 1996). 
26

 G. Walker, Crime, gender and social order in early modern England (Cambridge 2003).  
27

 T. Stretton, Women waging law in Elizabethan England (Cambridge 1998).  
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gender en criminaliteit.28 Daarin wordt de sociaal-historische kwantitatieve benadering 

gecombineerd met onderzoek naar de achterliggende genderpatronen. Deze studies richten zich, net 

als de aangehaalde studies van Engelse historici, op de vrouwelijke aanklager of aangeklaagde. De 

getuigen komen slechts terloops ter sprake.  

Malcolm Gaskill, gespecialiseerd in de vroegmoderne mentaliteitsgeschiedenis, richt zich wel op de 

verklaringen van zowel aanklagers als getuigen en betrekt daarbij verklaringen van mannen én 

vrouwen.29 Hij vergelijkt Engelse getuigenverklaringen met geschreven moordverhalen en komt tot 

dezelfde conclusie als Davis: ‘gewone’ Britten konden beter verhalen vertellen dan veel mensen 

dachten. De verhalen die zij vertelden waren niet zozeer bedoeld om veel bewijsmateriaal aan te 

dragen, maar om overtuigend over te komen. Joanne Bailey, gespecialiseerd in de culturele en 

sociale geschiedenis van het gezin en het recht, laat zich kritischer uit over het gebruik van dit soort 

bronnen voor de mentaliteitsgeschiedenis.30 Aan de ene kant is er, aldus Bailey, een groep historici 

die de bronnen gebruikt om verhalen te construeren over individuen, relaties en gemeenschappen. 

Zij dienen rekening te houden met het feit dat delen van de procesdossiers kunnen zijn verdwenen. 

Bovendien zijn de bronnen die wel zijn overgebleven vaak juist uitzonderlijk – anders waren zij niet 

bewaard – en vertellen zij dus niet zomaar het verhaal van een gehele gemeenschap.31 Aan de 

andere kant zijn er historici, zoals Davis, Gowing, Stretton en Walker, die zich richten op het discours 

van het verhaal dat verteld wordt. Zij moeten echter weer rekening houden met de ideologie achter 

een discours en het feit dat individuen die een verhaal vertelden niet zomaar ‘de gewone man’ 

waren. Bovendien was hun verhaal vaak vervormd door juridische termen en door diegenen die hun 

verhaal opschreven. Daarom pleit Bailey voor een holistische benadering, waarbij voor het 

reconstrueren van de vroegmoderne mentaliteit niet alleen naar getuigenverklaringen wordt 

gekeken, maar tevens naar andere archivalische bronnen, zoals testamenten en kranten. Bailey 

schrijft echter over de achttiende eeuw, een eeuw waaruit veel meer aanvullende bronnen 

beschikbaar zijn dan uit die daarvoor. Bovendien reikt zij geen duidelijke methode aan om deze 

bronnen met elkaar te verbinden.  

In Nederland is er nog weinig onderzoek verricht naar de stem van de mensen in de rechtszaal en de 

gedachtewereld achter die stemmen. Toch zijn er vele procesdossiers uit de zestiende eeuw 

bewaard. Zo kent het archief van het Hof van Gelre en Zutphen voor alleen al de periode 1544-1599 

                                                           
28

 Deze onderzoeksgroep werkt onder de titel Crime and gender 1600-1900: a comparative perspective en 
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meer dan 250 procesdossiers. Het dossier over het proces tegen Ernst Mom is er daar één van. Dit 

dossier leent zich vanwege de vele getuigenverklaringen goed om de vragen die al wel werden 

gesteld aan Engelse en Franse gerechtelijke bronnen nu ook aan een Nederlandse bron te stellen. In 

dit bachelorwerkstuk vindt een eerste kennismaking plaats met de informatie die Nederlandse 

getuigenverklaringen uit de zestiende eeuw kunnen opleveren over de vroegmoderne mentaliteit.  

Hierbij zal de vraag centraal staan wat er uit dit procesdossier blijkt over de betekenis van en de 

omgang met geloofwaardigheid in de vroegmoderne tijd. In de tijd van Mom werd zintuiglijke 

waarneming als zuiverste bron voor kennis en waarheid gezien.32 Zintuiglijk waarnemen is niet altijd 

mogelijk en daarom is vertrouwen in de kennis van andere mensen cruciaal.33 De wetenschappelijke 

revolutie van de zeventiende eeuw veranderde de omgang met zekerheid en waarheid in het recht.34 

Er kwamen graden van zekerheid en daaraan werd bewijsvoering afgemeten. Hierdoor ging men de 

geloofwaardigheid van getuigen op een andere manier inschatten.35 Tot aan de zestiende eeuw was 

de geloofwaardigheid van getuigen echter afhankelijk van hun aantal, status, leeftijd en geslacht. Er 

werd gewerkt met een soort optelsom: er was genoeg bewijs als er twee goede getuigenissen waren. 

In de loop van de zestiende eeuw werd de inschatting en beoordeling van de rechters evenwel 

steeds belangrijker en verdween het puntensysteem. De zestiende eeuw vormde daarmee, in 

Engeland althans, een overgangsperiode van het optelsysteem naar de interpretatie door jury’s.  

De factoren die in de zestiende eeuw een rol speelden in de beoordeling van de geloofwaardigheid 

van getuigen staan centraal in dit bachelorwerkstuk. Door verschillende aangehaalde auteurs uit de 

vierde richting is over die factoren geschreven. Hun bevindingen worden getoetst aan het 

procesdossier tegen Mom. Eerst wordt aandacht besteed aan de sociale achtergrond van de getuigen 

in het proces tegen Mom en wat die achtergrond vertelt over de vraag welke mensen geloofwaardig 

werden geacht. Vervolgens wordt ingegaan op de manieren waarop getuigen hun verhaal 

geloofwaardig maakten. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van ‘close reading’, waarbij alle 

onderdelen van de tekst van de verhoren onder de loep worden genomen.36 Alleen maar close 

reading zal dit echter niet zijn, omdat er een verbinding wordt gemaakt met de historische context 

van de tekst. In het laatste hoofdstuk worden de stukken bestudeerd die zijn opgesteld door het Hof 

of door juristen om te achterhalen wat daaruit blijkt over de betekenis van geloofwaardigheid. 

Tenslotte worden in de conclusie alle factoren bijeengezet die een rol speelden in de 
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geloofwaardigheid van getuigen. Daarin zal bovendien kort besproken worden of en hoe de 

antwoorden op de in de hoofdstukken gestelde vragen kunnen bijdragen aan een 

mentaliteitsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd: vormen de getuigenverklaringen echt een 

toegang tot de mentaliteit van gewone mannen en vrouwen in de vroegmoderne tijd? 
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3. Status en geloofwaardigheid van getuigen 

 

Een eerste stap in de zoektocht naar factoren die een rol speelden in geloofwaardigheid is het 

beantwoorden van de vraag naar de sociale achtergrond van getuigen. In het proces tegen Mom 

werden de volgende getuigen gehoord: Bentincks vertrouweling en werkneemster Jutte, de 

dienstmeiden Ebbele en Hilleken, kapelaan Gerard Imkens, herbergier Thoenis van Dick alias Nijssen, 

gerechtsdienaren Jacob Henpthoevell en Derrich Gerritsz van Houtz, Moms kennissen Luyte en Peter 

en tenslotte Moms dienstknecht Philip. In dit hoofdstuk zullen patronen worden gezocht in de 

achtergronden van deze getuigen.  

Gowing constateert dat in Engeland mannen vaker werden opgeroepen als getuige dan vrouwen.37 In 

Londen bestond 43% van de getuigen uit vrouwen, op het platteland was dit slechts 25%. Ze relateert 

dit aan het feit dat vrouwen vaker getuigden voor vrouwen. Omdat vrouwen minder vaak dan 

mannen optraden als aanklagers, is het aantal vrouwelijke getuigen ook direct lager. Gowing ziet een 

verklaring in het feit dat vrouwen minder dan mannen financieel garant konden staan voor de 

waarheid van hun antwoord (hierover later meer), maar eveneens in het idee dat mannen een 

geloofwaardiger verhaal konden vertellen en beter begrepen wat onder waarheid werd verstaan.38 

Stretton beschrijft eveneens het kleine aantal vrouwen dat als aanklager gebruikmaakte van het 

recht.39 Stretton verklaart dit met het genderpatroon van de vroegmoderne tijd: vrouwen waren 

minder actief in publieke aangelegenheden. Hij schrijft zelfs dat het percentage van vrouwelijke 

aanklagers hoog was gezien de sociale en wettelijke beperkingen die voor vrouwen golden, maar dat 

het percentage laag was als men ervanuit ging dat tenminste de helft van de bevolking uit vrouwen 

bestond.40  

Ook in het proces tegen Mom waren vrouwelijke getuigen in de minderheid: vier van de tien 

verklaringen in het proces tegen Mom zijn afgelegd door vrouwen. Een van hen, Ebbele, was 

dienstmeid op de Nevelhorst, het adellijke goed van Bentinck en Van Scherpenzeel. Zij was als 

achtjarige bij Gerberich Bentinck komen wonen om haar te dienen. Daarvoor woonde ze met haar 

moeder, eveneens dienstmeid, op het goed van Bentincks ouders. Na acht jaar diensttijd bij Bentinck 

verliet Ebbele de Nevelhorst. Na haar vertrek heeft Ebbele tweemaal met Bentinck gesproken over 

het afleggen van een getuigenis. Eenmaal was daar ook de voormalige dienstmeid Celije bij, de 

                                                           
37

 Gowing, Domestic dangers, 49. 
38

 Ibidem, 52.  
39

 Stretton, Women waging law in Elizabethan England, 38-42.  
40

 Ibidem, 41.  



12 
 

andere keer werd er gesproken over de dienstmaagd Trijn.41 Een vriendin van Trijn, Hilleken Veltincx, 

werd eveneens gevraagd een getuigenis af te leggen.  

De derde verklaring van een vrouw is wederom afkomstig van iemand die werkte voor de Bentincks. 

Het gaat om Jutte d’Huit. Waarschijnlijk was Jutte een vertrouweling van Gerberich. Ze kwam naar de 

Nevelhorst als haar dat schriftelijk werd gevraagd en zij bleef dan veertien dagen of langer. Jutte 

noemde dit ‘spelen’, en bedoelde daar waarschijnlijk mee dat ze voor vermaak van de juffer zorgde 

en dus een soort gezelschapsdame was.42 Toen de juffer in verwachting was, hield Jutte haar voor 

langere tijd gezelschap en hielp bij de kraam. Zelf noemde Jutte Gerberich Bentinck ‘haer jouffrow’ 

en ze beschrijft verschillende opdrachten die zij van zowel Bentinck als Van Scherpenzeel kreeg.43 

Tevens vergezelde ze Bentinck bij haar kerkbezoek.  

Er is maar één verklaring overgeleverd van een vrouw die niet in dienst was bij de Bentincks. Dit 

betreft Luijte, de vrouw van getuige Peter ‘de Wullenweiver’. Toen Mom met zijn tante (‘moye’) een 

tijd in Doesburg woonde, kwam hij regelmatig bij Luijte en haar man thuis. Luijte vertelde dat zij 

Bentinck had aangesproken over het gerucht over het overspel en gif, iets dat een dienstmaagd niet 

zomaar zou doen. 

De overige zes getuigenissen zijn afkomstig van mannen. Een daarvan, gegeven door kapelaan 

Imkens, de pastoor van Imbrick, is een apart geval.44 Zijn verklaring is door twee andere lieden naar 

een notaris gebracht. In die verklaring gaf de kapelaan te kennen dat ten overstaan van hem een 

andere vrouw, genaamd Lutgert, een getuigenis had afgelegd. In feite zit er dus in de verklaring van 

de kapelaan een verklaring van Lutgert. Dit alles is weer door een notaris in een akte opgenomen en 

naar het Hof gebracht. In het proces tegen Mom lijkt het dus niet het geval te zijn dat vrouwen niet 

actief deelnamen aan het gerechtelijk proces. Er werden inderdaad meer mannen opgeroepen als 

getuige, maar dit is geen aanzienlijke meerderheid en in hun getuigenissen hebben vrouwen een 

even actief aandeel als mannen.  

Gowing weet bovendien te melden dat jonge meisjes geloofwaardiger werden geacht dan oudere, 

terwijl dit bij mannen juist andersom was.45 In de groep van getuigen jonger dan 25 jaar was meer 

dan de helft vrouw, in de leeftijdscategorie van 25-60 jaar was ongeveer 40% vrouw. In de groepen 

daarna werd het percentage vrouwen steeds lager. Oudere vrouwen werden volgens Gowing gezien 
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als bronnen van problemen, terwijl oudere mannen juist als bemiddelaars golden. Bij de keuze voor 

getuigen in het proces tegen Mom lijkt dit idee geen rol te hebben gespeeld: zowel jonge als oude 

vrouwen én mannen werden verhoord. In een deel van de getuigenissen wordt gesproken over de 

leeftijd van de verhoorden: Ebbele is ongeveer 20 jaar oud, knecht Philip 37 of 38, herbergier Thoenis 

50 en de twee gerechtsdienaren 23 en 34. Hilleken, eveneens een dienstmeid, zal ongeveer dezelfde 

leeftijd als Ebbele hebben gehad. Aangezien Jutte Bentinck hielp bij de kraam en niet meer woonde 

op de Nevelhorst, kan aangenomen worden dat zij ouder was dan de andere dienstmeiden. Luijte 

was al getrouwd, dus zij en haar echtgenoot waren waarschijnlijk ouder dan de dienstmeiden. De 

kapelaan zal ook ouder zijn geweest, en Lutgert, die hij de laatste sacramenten gaf, evenzo. Er zijn 

dus geen duidelijke patronen te vinden in het geslacht en de leeftijd van de getuigen in het proces 

tegen Mom. Dat suggereert dat deze zaken geen rol hebben gespeeld in de geloofwaardigheid van 

getuigen.  

Wel is er een ander opvallend patroon zichtbaar: de relaties van de getuigen tot verdachte Mom en 

Bentinck. Een groot aantal van de getuigenissen, vier van de tien, werd gegeven door mensen die 

een bepaald dienstverband hadden met Bentinck en Mom. In drie gevallen gaat het om 

dienstmeiden en uit de verklaring van Ebbele wordt duidelijk dat nog twee dienstmeiden in 

aanmerking kwamen voor een getuigenverklaring. In het vroegmoderne Londen was bij de door 

Gowing onderzochte processen 16% van de getuigen een bediende of leerling. Nog minder getuigen 

waren van adellijke komaf. Stretton schetst een heel ander beeld van de sociale achtergrond van 

getuigen in het graafschap Middlesex: het merendeel van de getuigen was afkomstig uit de Engelse 

adel en slechts 5 van de in totaal 203 geregistreerde getuigen waren bedienden.46 Een verklaring 

voor dit verschil kan zijn dat de adel sowieso meer domineerde in streken als Middlesex dan in de 

stad Londen. Bovendien onderzocht Gowing processen over huwelijksconflicten, die wellicht minder 

voorkwamen bij edellieden. In het proces tegen Mom werden mensen van verschillende sociale 

status verhoord. Er is dus geen aanwijzing om aan te nemen dat mensen van hogere komaf 

geloofwaardiger werden geacht dan mensen van lagere komaf. 

De sociale status van getuigen hangt grotendeels samen met hun economische status. Gowing en 

Stretton beschrijven beiden de invloed die welvaart had op de geloofwaardigheid.47 Hoe rijker je was, 

hoe betrouwbaarder, zo gold voor mannen.48 Er werd vaak aan mannen gevraagd hoeveel ze 

financieel waard waren, ook om hun onafhankelijkheid van steekpenningen van de beschuldigde te 
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controleren.49 Het krediet van vrouwen was veel moeilijker te meten. In het proces tegen Mom werd 

vaak gevraagd of de getuigen door Mom of door het Hof waren omgekocht met ‘giften’. Deze vraag 

werd aan Ebbele en Lutgert (in de verklaring van de kapelaan) gesteld en speelde een grote rol in de 

reis van de gerechtsdienaars naar Keulen. Als de momber van het Hof Trijn in Keulen had omgekocht 

voor haar getuigenis, dan was die getuigenis immers niet meer geldig.50 Opvallend is dat enkel 

vrouwen kwetsbaar voor omkoping werden geacht. Twee getuigen hebben bovendien op honderd 

gulden gezworen de waarheid te spreken, namelijk dienstmeid Hilleken en dienstknecht Philip. Een 

goede economische status maakte een getuige dus betrouwbaarder. Toch zijn in het proces tegen 

Mom veel leden van het dienstpersoneel verhoord.  

In dit proces lijkt de nabijheid van getuigen tot de verdachten de belangrijkste factor in hun 

geloofwaardigheid te zijn. De getuigen die de verdachten het beste kenden, werden als het meest 

geloofwaardig beschouwd. Andere factoren die auteurs aanhaalden, namelijk geslacht en leeftijd, 

hebben in het proces tegen Mom geen rol gespeeld. Daarnaast maakte welvaart een getuige niet 

geloofwaardiger. Het moest wel duidelijk zijn dat de getuigen niet waren omgekocht. Of de manier 

waarop getuigen hun verhalen vertelden bijdroeg aan hun geloofwaardigheid, wordt in het volgende 

hoofdstuk besproken.  
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4. Getuigenverklaringen en geloofwaardigheid: getuigen als verhalenvertellers  

 

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke personen een rol speelden als getuigen in het proces 

tegen Mom en wat de achtergrond van deze mannen en vrouwen zegt over hun geloofwaardigheid. 

In de verhalen die deze getuigen vertelden, kan ook een aantal factoren worden aangeduid die een 

rol speelden in de geloofwaardigheid. In dit hoofdstuk staan de narratieve strategieën centraal die 

getuigen hanteerden bij het geloofwaardig maken van hun verhaal.   

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de getuigenverklaringen waarschijnlijk niet de 

letterlijke woorden waren van de getuigen. Gowing beschrijft hoe de verhalen van de 

rechtzoekenden en de getuigen bij kerkelijke rechtbanken in Londen vervormd werden door het feit 

dat ze werden verteld in een gerechtelijke omgeving.51 Zij reageerden op de opgestelde 

beschuldiging en deden dat bovendien in vraag-en-antwoord-vorm. Bij het verhaal van de 

beschuldigde kwam daar de invloed van de advocaat nog bij.  

In die verhalen van getuigen kunnen volgens Gowing narratieve thema’s en zelfs strategieën worden 

herkend. Zij baseert zich daarbij op Davis, die de verschillende narratieve strategieën in de 

zogenaamde ‘pardon tales’ onderzocht. Davis onderscheidt daarbij verschillende groepen verhalen, 

horend bij een bepaalde sociale status of beroep. In de mannelijke ‘peasant tale’, ‘gentleman tale’ en 

de verhalen van ambachts- en handelslieden worden verhalen op een andere manier verteld dan in 

bijvoorbeeld de ‘washerwoman’s tale’ of de ‘widow’s tale’.52 Mannen plaatsten hun verhaal vaker 

dan vrouwen in een rituele of festivalgebonden context. Tevens herkent Davis twee literaire 

kenmerken die literatuurtheoreticus Roland Barthes (1915 – 1980) had omschreven. Zo maakten 

getuigen gebruik van ‘the confusion of consecution and consequence’, waarbij de onschuld, 

onopzettelijkheid of legitimatie van bepaalde acties uit de gebeurtenissen zelf spreekt.53 Daarnaast 

noemden getuigen zoveel mogelijk namen van personen, plaatsen en specifieke bewegingen en 

gebaren om zo het effect, dat Barthes ‘l’effet de reél’ noemde, te bereiken: door details werd een 

verhaal geloofwaardiger.54  

Ook Gowing beschrijft hoe getuigen een persoonlijke en mooi lopende beschrijving van een 

gebeurtenis gaven. Zo veranderden zij volgens Gowing van ‘spectators’ in ‘narrators’. Voor veel 

vrouwelijke getuigen was dit bovendien het enige moment waarop hun verhaald opgetekend kon 
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worden.55 Getuigen vertelden over de misdaad vanuit hun eigen perspectief waardoor zij ook 

‘spelers in het drama’ werden. Daarbij vertelden zij wel direct in welke hoedanigheid zij bij een 

bepaalde gebeurtenis aanwezig waren of aan bepaalde informatie gekomen waren, om te 

voorkomen dat de rechter zou denken dat zij daadwerkelijk een aandeel in de misdaad hadden. 

Gowing herkent in haar bronnenmateriaal eveneens een strategie die aansluit bij het ‘effet de reél’ 

van Barthes: getuigen vertellen een goedlopend verhaal, met aandacht voor details en dat in een 

mooie chronologische volgorde. Zij brengen incidenten bij elkaar in een verhaal, waardoor ze de 

echte tijd vervangen door een eigen tijdschema van de verteller, ‘ruled by the plot, its configuration, 

and its ending’.56  

Bovendien merkt Gowing op dat er vaak typische aan het geslacht gebonden verhalen verteld 

werden: vrouwen vertelden over het geweld van de man, mannen over het bedrog of overspel van 

de vrouw. Stretton beschrijft dat deze thema’s ook in geschreven literatuur vaak voorkwamen. De 

auteurs daarvan en de ‘gewone’ mensen uit de rechtszaal putten uit een geheel van normen, 

waarden en stereotypen dat in het bewustzijn en de cultuur van zowel geletterden als ongeletterden 

verankerd lag. Er werd echter niet werkelijk verwacht dat iedereen, ongeacht sociale status, volgens 

het ideaal leefde dat sprak uit de getuigenverklaringen. Men wist echter wel dat dit het ideaal was: 

‘[…] however many divergent concepts of order, and however many moral codes, different social 

groups embraced, once in court most people knew the correct answers to judges’ questions’.57  

In het proces van Mom gaf, net als bij Gowings bronnenmateriaal, een aantal getuigen een lange 

uiteenzetting, waarin zij soms antwoord gaven op verscheidene vragen. Zo zei Peter (die een briefje 

van Bentinck aan Mom vond, waarover later meer) met één betoog antwoord te willen geven op de 

eerste zes vragen, waardoor een langer samenhangend verhaal ontstond. Van de door Gowing en 

Stretton onderscheiden typische vrouwen- en mannenverhalen is in de verhalen van getuigen in het 

proces tegen Mom geen sprake. Het was weliswaar een vrouw, Jutte, die vertelde over 

gewelddadige, boze gedragstrekken van Mom, en het waren mannen die vertelden over de 

geheimzinnige, misleidende acties van de ondergedoken dienstmaagd Trijn, maar het waren 

eveneens vrouwen die vertelden over het overspel en de geheime briefjes van Bentinck. Bovendien 

werden de verhalen verteld naar aanleiding van vragen van het Hof. Het is dus niet zo dat vrouwen 
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uit zichzelf een verhaal vertellen over een kwade Mom en mannen uit zichzelf vertelden over een 

misleidende Bentinck of Trijn.  

Binnen de antwoorden op die sturende vragen van het Hof is het wel zo dat de getuigen het verhaal 

naar hun hand konden zetten, waardoor zij zelf ook spelers in het verhaal werden. Een duidelijk 

voorbeeld daarvan is te vinden in het verhoor van dienstknecht Philip. Er wordt hem gevraagd of 

Mom hem vaak met briefjes naar de pastoor van Groessen stuurde, en wat er dan in die briefjes 

stond. Vervolgens vertelde Philip een verhaal met veel details: hij bracht briefjes te voet én te paard, 

en zei tegen de pastoor dat hij hoopte dat Mom niks kwaads in de zin had. Hij wist nog precies wat 

de pastoor, die blijkbaar een naar gevoel bij de brieven van Mom kreeg, hem toen zei: ‘U Juncker 

heeft soe veel gecks meers int hoeft, ick wolde wel dat hij mij met vreden liete’. Bovendien vertelde 

Philip dat er een keer een brief van de pastoor open was en dat hij toen gelezen had dat de pastoor 

bij Mom in Didam langs wilde komen en zijn ganzen dan wel haver zouden eten. Uit dit voorbeeld 

blijkt bovendien dat getuigen veel details vertelden, die niet per se iets zeiden over de misdaad. Een 

ander voorbeeld is dat Jutte precies vertelde welk eten zij klaar had gemaakt, toen Mom een dag en 

nacht bij Bentinck op de kamer was, en zij vermeldde daarbij dat zij het bed had opgemaakt waar 

Mom en Bentinck op lagen.  

Vervolgens valt op dat getuigen in hun langere antwoorden veel gebruik maakten van citaten. Vier 

getuigen diepten woorden uit hun herinnering op die gezegd waren en in totaal zijn er zo negen 

citaten in de getuigenverklaringen te vinden. Ook wordt twee keer een citaat vermeld in een vraag. 

Slechts één keer wordt daarbij vermeld dat die woorden of woorden met dezelfde betekenis werden 

gesproken. De antwoorden waarin de citaten werden gegeven, zijn vaak ook de langste antwoorden 

waarin echt verhalen werden gecreëerd. Opvallend is dat drie van de vier getuigen die deze meer 

gedetailleerde verhalen vertelden vrouwen waren, terwijl de meerderheid van de verklaringen door 

mannen is gegeven. Het waren dus relatief vaak vrouwen die meer gedetailleerde verhalen 

vertelden.  

Een ander aspect dat Gowing onderscheidde, het plaatsen van de gebeurtenissen in een door de 

verteller gecreëerd chronologisch tijdschema, is vooral terug te vinden in de verklaringen van 

vrouwen. Wellicht probeerden deze vrouwen hun ‘achterstand’ in geloofwaardigheid met deze 

vertelstrategieën in te halen. Jutte vertelde bijvoorbeeld over een bezoek van Mom aan Bentinck: 

Mom arriveerde een half uur nadat Van Scherpenzeel de Nevelhorst had verlaten, ging daarna met 

Bentinck de kraamkamer in en kwam daar pas weer om drie of vier uur ’s nachts uit.58 Door het 

noemen van tijdstippen werd een goed gestructureerd verhaal gecreëerd, maar die tijdstippen 
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moeten volgens Gaskill niet gezien worden als feitelijkheden.59 In hetzelfde verhoor werd bovendien 

gebruikgemaakt van vrij vage tijdsaanduidingen: Jutte zou twee of drie maanden zijn gebleven en de 

dagen die zij wel noemde zijn, zoals vaak in de vroegmoderne tijd, gekoppeld aan kerkelijke 

feestdagen.60 Waarschijnlijk werden de tijden niet genoemd om door het Hof gecontroleerd te 

worden op juistheid, maar om een realistischer en daardoor geloofwaardiger verhaal te maken. 

Een aantal narratieve strategieën dat door verschillende auteurs wordt genoemd, komt dus ook 

terug in het proces tegen Mom. Daarbij zijn vooral het vertellen van details en het vormen van een 

(chronologisch) goed lopend verhaal opvallend. De getuigen van Mom maakten in mindere mate 

gebruik van wat volgens de wetenschappelijke literatuur ‘typische’ mannen- en vrouwenverhalen 

waren. Dit komt mede doordat het de getuigen niet geheel vrij stond een eigen verhaal te vertellen. 

Zij gaven antwoord op de vragen van het Hof en uit die vragen kunnen eveneens factoren van 

geloofwaardigheid worden gedestilleerd. Deze factoren zullen in het volgende hoofdstuk aan de orde 

komen.  
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5. Vragen van het Hof en geloofwaardigheid: de aansturing van getuigen 

 

In het vorige hoofdstuk stonden de antwoorden van getuigen centraal. In dit hoofdstuk wordt de 

vraag beantwoord wat de tekst zoals opgesteld door het Hof of door andere juristen prijsgeeft over 

de omgang met geloofwaardigheid. Allereerst komt weer een aantal factoren aan bod die een rol 

speelden in geloofwaardigheid. Vervolgens komt aan de orde of deze teksten ook iets zeggen over de 

visie op getuigen als verhalenvertellers.  

De vragen die werden voorgelegd aan de getuigen werden door het Hof opgesteld, door de momber 

of de raden van het Hof. Het stellen van de vragen werd telkens door iemand anders uitgevoerd, 

maar wel steeds door een lid van het Hof of door een schepen van de stad waar het verhoor 

plaatsvond. De vragenlijst verschilde sterk in lengte per getuige: de verhoren van Jutte en Ebbele 

bevatten respectievelijk negentien en twintig vragen, terwijl die van Hilleken maar één vraag 

bevatte. In bijna alle verhoren over het overspel en de gifmoord kwam één bepaalde vraag voor en 

die luidde of er een gerucht ging over datgene wat de getuige vertelde. De cultuur van pre-

industrieel Europa werd gekenmerkt door een hoge mate van oraliteit.61 Het schrift werd door nog 

maar weinig mensen gebruikt en ‘[…] when accurate memory was so important, oral speech could 

have far-reaching echoes’.62 Het gesproken woord kende dus nog veel zeggingskracht en verhalen 

konden zorgen voor een schandelijke reputatie. Uit een van de verhoren blijkt dat Bentinck en Mom 

zich daar bewust van waren. In het verhoor van Luyte werd gesproken over een briefje van Gerberich 

aan Mom, waarin zij schreef dat het belangrijk was dat anderen niet zouden spreken over hun 

samenkomsten. ‘Het en is gheene cleyne saecke, u lyff ende leven lechtt daeraen, ende onse ewige 

schanden’, schrijft Bentinck aan Mom.63  

Lasterverhalen konden niet enkel schadelijk zijn voor een goede reputatie, ze konden bovendien 

juridische gevolgen hebben, aldus Gowing.64 Dat komt doordat het concept ‘common fame’ in het 

vroegmoderne recht een doorslaggevende kracht bezat. Ook Barbara Shapiro schreef over het belang 

van dat concept in het Engelse rechtssysteem dat werkte met jury’s.65 ‘Common fame’ betekende dat 

een verhaal of gerucht door meerdere mensen werd verteld. Het verschil met ‘gossip’ was dat er dus 

meer bronnen waren die het verhaal vertelden. Verschillende malen komt een letterlijke vertaling 

hiervan, namelijk ‘gemeine fame’, voor in de getuigenverklaringen in het proces tegen Mom. Ook 
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door het Gelderse Hof werd er dus veel belang gehecht aan verhalen die de ronde deden in de 

omgeving van de misdaad. Vooral in de verhoren die betrekking hadden op de gifmoord en het 

overspel, speelde het feit dat er een ‘openbaren fame’ of ‘gemeijne gerucht’ over was een grote rol. 

In het verhoor van Ewele werd er vijfmaal gevraagd of er over gesproken werd door anderen, in het 

verhoor van Luyte en Philip allebei eenmaal. Deze vragen suggereren dat de geloofwaardigheid van 

het verhaal van een getuige dus niet enkel afhing van de inhoud en vorm van dat verhaal, maar 

tevens van de vraag of dat verhaal door veel mensen verteld werd. Gowing komt tot dezelfde 

conclusie voor de lasterverhalen in Londen: het ging niet per se om een geloofwaardige inhoud van 

die verhalen, maar vooral om het feit dat ze door verschillende mensen verteld werden.66 Zoals 

eerder naar voren kwam was het tot in de zestiende eeuw gebruikelijk om met een puntensysteem 

vast te stellen of er genoeg bewijs was om een verdachte te veroordelen. Als er een algemeen 

bekend gerucht over de verdachte was, gold dat als een half bewijs. Aangevuld met tenminste twee 

getuigenverklaringen kon dat leiden tot een veroordeling.67 In de zestiende eeuw verdween dit 

puntensysteem, maar de betekenis van de ‘common fame’ of ‘openbaren fame ’verdween niet, zo 

blijkt uit de vragen die het Hof stelde aan de getuigen in het proces tegen Mom.   

De vragen van het Hof tonen niet alleen dat de geloofwaardigheid van getuigen vergroot werd als 

hun verhaal bevestigd werd door een gerucht. Ze tonen ook welk belang werd gehecht aan het 

afleggen van een eed. Volgens Shapiro werden eden sinds het verdwijnen van het puntensysteem 

minder serieus genomen.68 Het idee dat iemand de waarheid sprak als hij een eed aflegde, paste niet 

bij de groeiende rationaliteit van de vroegmoderne tijd.69 Daar staat een ander idee tegenover, 

namelijk dat eden bij alle tijden horen en de zestiende en zeventiende eeuw juist de ontstaanstijd 

vormden van seculiere eden.70 Studies over het recht in Engeland en Frankrijk in de zestiende en 

zeventiende eeuw tonen inderdaad dat het zweren van een eed nog lange tijd gebruikelijk was.71 

Hetzelfde blijkt uit de getuigenverklaringen uit het proces tegen Mom: alle getuigen legden een eed 

af. In de verklaring van Ebbele en Philip wordt duidelijk dat zij zwoeren op God en zijn heiligen.72 Bij 

Philip wordt tevens vermeld dat hij dit doet ‘met opgerichten vingeren’. Het afleggen van een eed 

maakte dus nog wel degelijk deel uit van het standaardverhoor van het zestiende-eeuwse Hof, zo 

blijkt uit dit procesdossier. Deze eden waren echter niet allemaal seculier van aard en tonen dus dat 
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de zestiende eeuw een overgangsperiode was van de sacrale eed naar de seculiere eed en zeker 

geen periode waarin het afleggen van een eed geen betekenis meer had.  

Naast het tonen van deze twee zaken die bijdragen aan geloofwaardigheid, het wijdverspreide 

gerucht en het afleggen van een eed, nuanceren de stukken opgesteld door het Hof ook een aantal 

factoren van geloofwaardigheid. Uit de vragen van het Hof blijkt namelijk dat er in mindere mate 

sprake was van narratieve strategieën dan de eerder aangehaalde auteurs deden voorkomen. Deze 

auteurs besteden slechts terloops aandacht aan de rol van de vragenstellers in de rechtszaal. In het 

proces tegen Mom is die rol direct zichtbaar, want de vragen werden zeer gedetailleerd gesteld. In 

bijna alle gevallen werd de vraag als volgt geformuleerd: ‘Off niett’ of ‘Off niet warachtich dat…’ en 

vervolgens een lang verhaal. Getuigen hoefden daarop eigenlijk slechts met ‘ja’ of ‘nee’ te 

antwoorden. In hoeverre konden getuigen hun verhaal dan zelf vormgeven? Zo blijkt uit de 

vragenlijst die hoort bij het verhoor van Jutte, de vrouw die Bentinck bij haar kraam begeleidde, dat 

het Hof al wist wat er gebeurde toen Mom Bentinck een bezoek bracht en al snel boos het huis 

verliet. Zo was het niet Jutte zelf die de details vertelde dat Mom een glas met daarin het wapen van 

de Bentincks kapot gooide en dat Bentinck later aan Jutte vertelde dat niet Mom maar een zwarte 

kat het glas kapot had gemaakt.  

Wanneer deze vragen van het Hof niet naast de antwoorden van de getuigen bestudeerd worden, 

zou het idee kunnen ontstaan dat Jutte het verhaal expres zo verteld heeft. Ze zou dan bijvoorbeeld 

gebruik hebben gemaakt van het door Stretton onderscheiden archetype-verhaal over de 

gewelddadige, boze man en van verhalen uit het volksgeloof over zwarte katten. Dat deze zaken 

door het Hof werden aangedragen en niet door Jutte, maakt dat er in mindere mate gesproken kan 

worden over ‘strategieën’ van getuigen. Er zou gezegd kunnen worden dat een groot deel van de 

teksten uit het procesdossier, dus ook die naar aanleiding van de getuigenverklaringen, vooral tonen 

hoe het Hof omging met geloofwaardigheid en in mindere mate hoe de ‘gewone’ mens dat deed.  
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6. Conclusie 

 

In voorgaande hoofdstukken is een antwoord gezocht op de vraag wat er uit het procesdossier over 

Ernst Mom blijkt over de betekenis van en omgang met geloofwaardigheid in de vroegmoderne 

mentaliteit. Volgens historici speelden verschillende factoren een rol in de geloofwaardigheid van 

getuigen in vroegmodern Europa. Allereerst zouden kenmerken van de sociale achtergrond van 

getuigen hun geloofwaardigheid bepalen, zoals hun geslacht, leeftijd en sociaal-economische status. 

Rijke mannen van hoge leeftijd golden als het meest geloofwaardig. Dit blijkt echter niet uit de 

getuigen in het proces tegen Ernst Mom. Geslacht en leeftijd speelden daarin geen rol. Getuigen 

moesten voldoende geld hebben om niet de verdenking op zich te laden omgekocht te zijn. Uit de 

achtergrond van de getuigen in het onderzochte proces blijkt dat zij vooral zijn gekozen vanwege hun 

nauwe betrokkenheid bij Mom en Bentinck.  

Vervolgens konden deze getuigen, aldus de wetenschappelijke literatuur, hun getuigenis 

geloofwaardiger maken door er een mooi en goed lopend verhaal van te maken. Daarbij konden zij 

inspelen op archetypische mannen- en vrouwenverhalen. In die verhalen plaatsen zij gebeurtenissen 

in een logische chronologische volgorde, toonden ze hoe zij zelf bij die gebeurtenissen betrokken 

waren zonder als schuldig over te komen en vertelden zij veel details. Opnieuw komt een deel van 

deze factoren terug in het proces tegen Mom: getuigen maakten gebruik van chronologische 

aanduidingen en vertelden veel details, maar zij vertelden geen ‘typische’ mannen- en 

vrouwenverhalen.  

Het laatste hoofdstuk toonde dat het Hof belang hechtte aan het feit dat een verhaal door 

verschillende mensen op dezelfde manier verteld werd. Het bestaan van een ‘openbare fame’ 

vergrootte de geloofwaardigheid van het verhaal van een getuige. Ook het afleggen van een eed 

maakte getuigen geloofwaardiger. Daarnaast bleek in dit hoofdstuk het sturende effect van het Hof 

op een aantal van de verhalen van de getuigen. De getuigen vertelden hun verhaal zo dat het Hof 

ermee kon werken. Het procesdossier over de zaak tegen Mom vertelt daarmee vooral welke 

factoren een rol speelden in het idee van geloofwaardigheid dat het Hof had en vertelt in mindere 

mate over de betekenis die geloofwaardigheid had in de mentaliteit van de ‘gewone’ vroegmoderne 

mens. De getuigenverklaringen hebben dus wel een waarde als toegang tot de mentaliteit van het 

Hof, maar een beperkte waarde als toegang tot de mentaliteit van de ‘gewone’ mannen en vrouwen 

in de vroegmoderne tijd. 

Willen we over dat laatstgenoemde toch meer te weten komen, dan zijn er twee benaderingen 

denkbaar. Allereerst zouden meer gerechtelijke bronnen bij het onderzoek betrokken moeten 
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worden. Deze scriptie is immers niet meer dan een vingeroefening op basis van één procesdossier. 

Naast procesdossiers van andere hoven in andere regio’s en andere tijden, zouden ook andersoortige 

juridische bronnen onderzocht kunnen worden, zoals remissiebrieven. Op de tweede plaats moet er 

ook in het onderzoek naar Nederlandse procesdossiers gehoor worden gegeven aan de in de status 

quaestionis beschreven oproep tot een holistische benadering. Gerechtelijke bronnen dienen te 

worden aangevuld met andere bronnen zoals literaire verhalen, testamenten en 

aantekeningenboekjes. Dat betekent echter niet dat de gerechtelijke bronnen geen waarde voor de 

mentaliteitshistoricus hebben: uit deze bachelorscriptie blijkt immers dat ze wel degelijk een beeld 

geven van de betekenis van geloofwaardigheid in de mentaliteit van een deel van de zestiende-

eeuwse samenleving. Dit kan een goede ingang zijn voor verder onderzoek om toch dichter bij de 

gedachtewereld van Mom en zijn tijdgenoten te komen.  
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Verantwoording van de afbeeldingen 

De afbeeldingen op de voorzijde zijn door de auteur gemaakte foto’s van archiefstukken uit het 

Gelders Archief. Er is een fragment uit het verhoor van Jutte te zien (inv. nr. 4531) en het Ordinaris 

Casboeck, een alfabetische lijst van alle dossiers van het Hof van Gelre en Zutphen (inv. nr. 1406). 


