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Activiteit:  Lezing Mr. drs. Jos Feller  : "Gestrafft naer recht ende justitie", een 

onderzoek naar de wijze van strafuitvoering, Venlo 1719 en 1754 

Wanneer: Maandag 14 januari  2019  van 20.00 uur tot 22.00 uur  

Locatie:       Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 

 

Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

"Gestrafft naer recht ende justitie". 
 

Dat er in vroegere tijden veel strenger gestraft werd dan tegenwoordig, is algemeen bekend. Maar 

hoe wreed waren de vonnissen die zo'n driehonderd jaar geleden werden uitgesproken en door 

welke instantie? Welke soorten lijfstraffen werden opgelegd, hoe en waar werden die uitgevoerd? 

En wat ging eraan vooraf: hoe verliep de 'scherpe examinatie'? 

Aan de hand van documenten uit het Venlose Gemeentearchief neemt Jos Feller ons mee 
naar de eerste helft van de achttiende eeuw, schetst hij in grote lijnen de ontwikkeling van de aard 

van de bestraffing vanaf de Germaanse tijd tot de komst van de Fransen in 1794.  

Mr drs J.C. Feller studeerde Nederlands, rechtswetenschappen en 

Nederlands recht. Hij werkte vele jaren in verschillende functies bij het 

onderwijs, maar vond daarnaast ook tijd om zijn onderzoek naar de 

ontwikkeling van het strafrecht  in de loop der eeuwen voort te zetten. Na 

zijn pensionering jaren kregen ook middeleeuws Venlo en de geschiedenis 

van Blerick zijn belangstelling. Jos Feller is mede-initiatiefnemer van de 

Venlo Academie die cursussen verzorgt over de cultuurgeschiedenis en de 

hedendaagse geschiedenis van Venlo en het Overkwartier van Gelre. 

 

Recente publicaties: 

- Inleiding op deel 3 van Harry de Groot, De stadsrekeningen van Venlo, 

1418, 1420-1429  (2018) 

- Gestrafft naer recht ende justitie in : 'Jaarboek Overkwartier van Gelre', 

6 (2018) 37-55 

 

 



Wat was de achtergrond van de overgang die in die eeuwen binnen de berechting van 

'verzoening'  tot pure 'wraak' leidde: wat was het wereldbeeld dat daarachter zat? 

 
 

Uitgaande van processtukken die betrekking hebben op de vervolging en bestraffing van twee 

boevenbendes, namelijk die van Jan van Houdt (1719) en Hulster Heinke (1753/54), bespreekt 

Jos Feller de maatschappelijke en staatkundige verhoudingen waarbinnen rondzwervende 

vagebonden vooral het platteland onveilig maakten. Hoe reageerde de overheid hierop? Welke 

straffen waren gebruikelijk. 

 

 
 

Enkele buitengewoon zeldzame archiefstukken geven een helder, maar ook pijnlijk inzicht in de 

gedachtewereld van de Venlose rechters die driehonderd jaar geleden lieten noteren hoe Jan van 

Houdt en zijn vrouw Margriet Joosten zouden moeten worden bestraft, voorstellen die ons nu met 

afgrijzen vervullen. 

Afbeelding: Middeleeuwse prent van strafuitvoering. 

 

Afbeelding: Middeleeuwse prent van strafuitvoering. 

 


