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A. DE GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR DE CRIMINALITEIT IN HET VERLEDEN 

Het is niet de bedoeling in dit artikel uitvoerig in te gaan op de auteurs die vóór de 
tweede helft van de twintigste eeuw de criminaliteit in historisch perspectief hebben 
bestudeerd1. Hetzij voldoende er op te wijzen dat de kwantitatieve benadering prak
tisch ontbrak en dat er bijna uitsluitend aandacht werd besteed aan de spectaculaire 
misdaadsvormen die bestudeerd werden op grond van een beperkt bronnenmate
riaal. In de jaren zestig werd de belangstelling voor de criminaliteit in het verleden 
plots zeer levendig. In Frankrijk zette P. Chaunu enkele leerlingen aan tot de be
studering van het onderwerp. R. Van Caenegem deed hetzelfde in België. Vanaf 
1962 verschenen verschillende artikelen over de criminaliteit in de Annales de Nor-
mandie, Revue historique, de Annales du Midi, in Le Moyen Age, The Economic
History Review en The American Historical Review. De belangstelling ging in steeds 
stijgende lijn. Het is symptomatisch dat het drie en dertigste nummer van de Ca
hiers des Annales van 1971 uitsluitend was gewijd aan de misdaden en de misdadig
heid in Frankrijk in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook in de Angelsaksische 
landen kwam het onderwerp in de mode. In The Journal of Social History werd een 
aantal artikelen over de criminaliteit in Engeland in de veertiende, zestiende en 
achttiende eeuw opgenomen. In Nederland werd in juni 1973 de interdisciplinaire 
werkgroep voor strafrechtshistorici opgericht, die zich vooral bezighoudt met de 
studie van de criminaliteit. Deze groep organiseerde in mei 1977 een internationaal 
congres over de geschiedenis van de criminaliteit en het strafrecht. De groeiende 
interesse voor dit domein van de geschiedenis blijkt uit het feit dat op het Interna
tionaal Congres voor sociale en economische geschiedenis te Edinburgh in 1978, 
een speciale sectie voor de geschiedenis van de criminaliteit was voorbehouden. Het is 
daarbij niet onbelangrijk te vermelden dat de belangstelling voor de criminaliteit 
in het verleden niet alleen bij juristen en historici bestaat maar dat ook vertegen-

* Voordracht gehouden op de jaarvergadering van het NHG te Utrecht, 4 november 1977. 
1. Zie hierover F. Vanhemelryck, 'De studie van de criminaliteit in het ancien régime. Stand van 
het onderzoek en methode', Bijdragen tot de geschiedenis, LVI (1973) 209-242; G. R. Elton, 'Crime 
and the Historian', in: J. S. Cockburn, Crime in England (1550-1800) (Londen, 1977) 1-14. 
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woordigers uit de andere menswetenschappen interesse opbrengen voor dit pro
bleem. Het is de verdienste van de Nederlandse werkgroep voor strafrechtshistorici 
dat zij de criminaliteit en het strafrecht in het verleden interdisciplinair benadert. 

B. HET BELANG VAN DE GERECHTELIJKE ARCHIEVEN 

In het kader van de studie van de criminaliteit in het verleden, worden vragen ge
steld die ook door hedendaagse criminologen worden geformuleerd. Om een ant
woord op deze vragen te krijgen ontbeert de historicus de meeste moderne metho
den waarop de criminoloog een beroep kan doen: de psychologische test, het en
quête-onderzoek, het gebruik van vragenlijsten. Nochtans laten de bronnen toe een 
antwoord te geven op een aantal vragen van criminologische of strafrechtelijke 
aard. De meeste gegevens komen vanzelfsprekend uit de gerechtelijke archieven. 
Welke bronnen kunnen worden aangeboord bij de studie van de misdadigheid uit 

het verleden? Het gros van de gegevens komt uit de gerechtelijke archieven. Ten
einde deze gegevens correct te interpreteren moeten wij een duidelijk inzicht heb
ben in de ingewikkelde gerechtelijke structuur en de competentie van de talrijke 
rechtbanken. Theoretisch komen alle stukken uitgaande van de gerechtelijke in
stanties in aanmerking voor de studie van de criminaliteit. Zeer belangrijk zijn de 
procesbundels, de vonnissenregisters, de rekeningen van gerechtsofficieren en de 
gevangenisrollen. Sommige reeksen bronnen bieden zeer uitvoerige gegevens zoals 
bijvoorbeeld de crimboucken te Brugge. Deze registers bevatten de ondervraging 
van de beschuldigden door de schepenen van het Brugse Vrije, meestal de uitspra
ken, de eventuele akten van beschuldiging en eventueel de gratieverzoeken. De 
talrijke gegevens over de beschuldigden die men in deze bronnen aantreft zijn van 
het grootste belang voor de kennis van leeftijd, geboorteplaats, woonplaats, burger
lijke staat, beroep, datum en plaats van het misdrijf, eventuele handtekening, mede
plichtigen, aard van het misdrijf en criminele antecedenten. 

C. DE MISDRIJVEN ALS ONDERWERP VAN ONDERZOEK 

De criminaliteit in het verleden kan men op twee fundamenteel verschillende wijzen 
onderzoeken, namelijk kwalitatief en kwantitatief. Alvorens met het onderzoek te 
beginnen, dient men goed te beseffen dat het begrip misdaad in de loop der tijden 
kan evolueren. De evolutie van de morele begrippen doet zich ook in het strafrecht 
gevoelen en maakt dit aan veranderingen onderhevig. Binnen de studie van de 
criminaliteit kan men verschillende studieobjecten onderscheiden: misdrijven, de 
misdadigers, de geografische spreiding van de criminaliteit, het tijdstip van de mis-
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dadigheid, de criminogene factoren, de evolutie van de criminaliteit en van de 
mentaliteit. Al deze onderwerpen worden zowel kwalitatief als kwantitatief onder
zocht, alhoewel de laatste tijd het kwantitatieve aspect doorweegt. 
Sommige auteurs pogen op grond van steekproeven een doorsnede te maken van 

de criminaliteit in een bepaald gebied en gedurende een bepaalde periode. Zo on
derzocht J. C. Gegot onder leiding van P. Chaunu de criminaliteit in het baljuwschap 
van Falaise in Normandië tijdens drie perioden namelijk van 1661-1671, van 1709 
tot 1719 en van 1782 tot 17882. P. Petrovitch publiceerde in de Cahiers des Annales 
de resultaten van zijn onderzoek inzake de criminaliteit te Parijs in de tweede helft 
van de achttiende eeuw. De auteur onderzocht volgens de kwantitatieve methode 
de voornaamste groepen misdaden en kwam onder meer tot de conclusie dat 87% 
van de delicten uit diefstal bestond terwijl weinig gevallen van majesteitsschennis, 
vader- en kindermoord, zelfmoord en zedenzaken te voorschijn kwamen. De auteur 
poogt tevens op basis van zijn cijfers de veroordelingscoëfficiënt per 1.000 inwoners 
te berekenen (0,06) en te vergelijken met de hedendaagse (6,3 per 1.000 inwoners). 
De auteur verklaart het geringe aantal veroordelingen te Parijs in de tweede helft 
van de achttiende eeuw hoofdzakelijk uit een ontoereikend en inefficiënt politie
apparaat3. Dit moest worden gecompenseerd door een strenge repressie. Petrovitch 
komt op een naar ons oordeel nogal eenvoudige wijze tot dit resultaat dat daarna 
kritisch moet worden onderzocht. Het is inderdaad zeer riskant statistische gege
vens uit twee zo verschillende perioden met elkaar te vergelijken. Niet alleen is de 
manier van registreren heden ten dage veel accurater geworden maar bovendien 
onderging het politieapparaat een sterke ontwikkeling. Een bijkomende moeilijk
heid is dat wij slechts onvolledige gegevens bezitten over de bevolkingsstructuur in 
het ancien régime. De jaarlijkse criminele statistiek geeft de verhouding weer van 
het aantal veroordeelden tot de bevolking van zestien jaar en ouder. Om over een 
gelijkwaardige vergelijkingsbasis te beschikken, zou men bijgevolg de samenstelling 
van de bevolking in een bepaald geografisch gebied, in minderjarigen en anderen, 
in de onderscheiden perioden moeten kennen. Bovendien moet er rekening mee 
worden gehouden dat de leeftijd waarop men voor het strafrecht meerderjarig werd 
een verandering onderging. In het ancien régime was dit vaak veertien jaar. Dit 
feit kan eveneens de vergelijking scheef trekken. 

2. J. C. Gegot, 'Etude par sondage de la criminalité dans le bailliage de Falaise (XVIIe-XVIIIe 
siècle). Criminalité diffuse ou société criminelle?', Annales de la Normandië, XVI (Caen, 1966) 
103-164. 
3. P. Petrovitch, 'Recherches sur la criminalité à Paris dans la seconde moitié du XVIIle siècle', 
Cahiers des Annales (Parijs, 1971) 257. Andere auteurs wezen eveneens op het dark number van 
de criminaliteit. J. S. Cockburn citeert een magistraat uit de zestiende eeuw die beweerde dat 80% 
van de delinquenten aan een gerechtelijk onderzoek ontsnapten. J. S. Cockburn, The Nature and 
Incidence of Crime in England, 1559-1625. A Preliminary Survey in Crime in England (Londen, 1977) 
50. 
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Een algemeen onderzoek naar de criminaliteit werd voor de Zuidelijke Neder
landen reeds doorgevoerd voor Antwerpen, Brugge, Brussel, Lier, Namen, Nijvel 
en het land van Herve. De studie over Antwerpen is een algemeen onderzoek en 
behandelt de tweede helft van de achttiende eeuw4. Ook de studie over de crimina
liteit in het Brugse Vrije behandelt de tweede helft van de achttiende eeuw5. De 
studie over Brussel geeft een overzicht van de criminaliteit van de late middeleeu
wen (begin vijftiende eeuw) tot het einde van het ancien régime6. De studie over 
Lier heeft eveneens de achttiende eeuw tot onderwerp7. In een recente publicatie 
handelen twee bijdragen over respectievelijk de criminaliteit in Namen en het land 
van Herve. Uitvoeriger is de studie van M. S. Dupont-Bouchat over criminaliteit 
en mentaliteit te Nijvel in de achttiende eeuw op grond van delicten, bestraft door 
de Nijvelse schepenbank tussen 1696 en 17958. Op grond van het toch wel zeer be
perkte bronnenmateriaal stelt de auteur vast dat de meeste delicten tegen de per
soon gericht waren. Daarop volgen de misdrijven tegen het gezag en tegen de 
eigendom9. Een studie over de criminaliteit te Antwerpen in de achttiende eeuw, 
onder leiding van L. Th. Maes, is ver gevorderd10. Een werk over misdaad in het 
middeleeuwse Utrecht behandelt ten eerste het aandeel van de diverse misdaden in 
het totale aantal delicten. Evenals in het middeleeuwse Brussel bleek de agressieve 
criminaliteit in Utrecht kwalitatief de belangrijkste vorm van misdadigheid11. 
William Monter bracht in een zeer korte bijdrage een typologie van de criminali
teit te Genève in 1562. Het kleine aantal gevallen (197) maakt het echter gevaarlijk 
definitieve conclusies te trekken12. B. Lescaze heeft overigens aangetoond dat deze 
auteur zijn eigen bronnen heeft overschat en een aantal bronnenreeksen heeft ver
waarloosd die, indien hij ze had bestudeerd, zijn conclusies zouden hebben ge-

4. L. Van Damme, 'Misdadigheid te Antwerpen, 1765-1794' (onuitgegeven licentiaatsverhan
deling Rijksuniversiteit Gent, 1973; Gent, 1973). 
5. E. Huys, 'De criminaliteit in het Brugse Vrije in de tweede helft van de XVIIIe eeuw op grond 
van de 'crimboeken" (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel, 1976 
Brussel, 1976). 
6. F. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot 
het einde van het ancien régime' (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent; 2 
dln., Gent, 1968). 
7. D. Herpin, 'Bijdrage tot de studie van de criminaliteit in de stad en bijvang van Lier (1733-
1794)' (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel; Brussel, 1975). 
8. L. D'Arras D'Haudrecy, 'Une enquête en cours: La delinquance namuroise au XVIIIe 
siècle', in: La criminalité en Wallonie sous l'ancien régime (Leuven, 1976); M. D'Orban, 'La 
criminalité en Gaume d'après les comptes des officiers de justice (1500-1650)', ibidem; M. S. 
Dupont-Bouchat, 'Criminalité et mentalité à Nivelles au XVIIIe siècle', ibidem. 
9. Ibidem, 92 vlg. 
10. Zie de aantekening van L. Th. Maes, infra, 324 vlg. 
11. D. A. Berends, Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat
middeleeuwse Utrecht (Utrecht, 1976) 132. 
12. W. Monter, 'Crime and Punishment in Calvin's Geneva, 1562', Archiv für Reformations-
geschichte, LXIV (1973) 281-287. 
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wijzigd. Lescaze heeft gewezen op de zwakheden van deze studie en de gevaren ge
signaleerd van een incorrecte interpretatie van het bronnenmateriaal. Het blijkt dat 
sommige processen zijn verdwenen zodat de representativiteit van het materiaal 
voor dit geval in twijfel kan worden getrokken13. Toch waagt Lescaze het een beeld 
te geven van de criminaliteit en het strafrecht te Genève in 1572 op grond van 173 
aanklachten. Hierbij hecht hij een speciaal belang aan het kwalitatief en kwantita
tief verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke criminaliteit14. 

Sommige auteurs pogen door detailstudies over een kleine gemeenschap, een 
dorp of een groep dorpen, de latere, noodzakelijke, grote synthese voor te berei
den15. In dergelijke studies wordt vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan elk 
misdrijf afzonderlijk. Hoe werden de misdrijven gepleegd? Welke instrumenten of 
wapens werden aangewend bij de voltrekking van de misdadige handeling. In ge
val van moord en doodslag kan worden onderzocht hoe regelmatig het blanke 
wapen werd gehanteerd en in welke kringen het gebruik van vuurwapenen toenam. 
Sommige historici wijdden een hele monografie aan één bepaalde vorm van mis

daad. Zo schreef Arlette Farge een studie over de voedseldiefstal te Parijs in de 
achttiende eeuw16. Onder het hoofdstuk 'misdrijven tegen het vermogen' kunnen 
trouwens talrijke problemen worden aangesneden: de soorten vermogensdelicten 
gaande van gewone diefstal tot diefstal met braak, straatroof en afpersing. Hoe 
werden de delicten gepleegd? Wat werd er gestolen? Hoe werd het gestolen goed 
opnieuw van de hand gedaan? 
E. Thompson analyseerde onder de titel 'the crime of anonymity', de dreigbrieven 

in de achttiende en negentiende eeuw17. Deze zijn ook in de Nederlanden bekend 
en wel als brandbrieven18. 
Sedert enkele jaren interesseren sommige historici zich voor de geschiedenis van 

de seksualiteit. Met de groeiende interesse voor het seksuele leven, die in nauw ver
band staat met demografische problemen en collectieve gedragingen, ontstond even
eens een nieuwe belangstelling voor de seksuele delicten. 
In het kader van de bestudering der misdrijven tegen de openbare zedelijkheid en 

tegen de gezinsorde, worden verschillende verschijningsvormen van prostitutie 
onderzocht evenals de personen die erbij betrokken waren zoals pooiers, koppe
laars en klanten. J. Rossiaud onderzocht de relatie prostitutie - jeugd en maat-

13. B. Lescaze, 'Crimes et criminels à Genève en 1572', in: Etudes offertes à Stelling-Michaud 
(Genève, 1975) 49 vlg. 
14. Ibidem, 60 en 61. 
15. Bijvoorbeeld J. A. Sharpe, 'Crime and Delinquency in an Essex Parish 1600-1640', in: 
Cockburn, Crime in England, 90-109; F. Vanhemelryck, 'Misdaad en straf in de meierij van Rode 
in de XVde en XVIde eeuw', Eigen Schoon en De Brabander, LVIII (1975) 233-254, 399-422. 
16. A. Farge, Le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle (Parijs, 1974). 
17. E. P. Thompson, 'The Crime of Anonymity', in: Albion's Fatal Tree (Londen, 1975) 255-336. 
18. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel', 285. 
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schappij in de steden van Zuid-Oost Frankrijk in de vijftiende eeuw. De auteur ver
dedigt de stelling dat de prostitutie, die in de vijftiende eeuw in Bourgondië en de 
Provence werd toegelaten, een natuurlijk produkt was van de demografische struc
turen, de orde en de moraal. Zij temperde de agressiviteit. Rossiaud meent noch
tans dat de mannelijke losbandigheid de crisis van de renaissance niet overleefde. 
Tussen 1520 en 1570 wezen verschillende tekenen erop dat de prostitutie door de 
stedelijke gemeenschappen meer en meer werd verworpen. Dit was het gevolg van 
de verbetering van de positie van de vrouw, de reformistische stromingen in de kerk 
en een groeiend inzicht in de band tussen prostitutie en criminaliteit19. 
G. Ruggiero geeft een statistiek van de seksuele criminaliteit in Venetië van 1338 

tot 1358 en komt tot de conclusie dat - de tegennatuurlijke zedendelicten uitge
zonderd - de Venetiaanse gemeenschap zeer ruimhartig was voor seksuele delin
quenten20. De auteur poogt tevens de stijging of daling van het aantal seksuele 
delicten, die vaak aangelegenheden waren tussen buren, te verklaren door demo
grafische en psychologische factoren. Zo vraagt hij zich af welke invloed de pest 
van 1348 had op het criminaliteitscijfer21. Bovendien trekt hij conclusies inzake de 
sociale verhoudingen. Hij stelt vast dat edelvrouwen nooit het slachtoffer waren 
van leden van de lagere klassen. De edellieden daarentegen hadden procentueel een 
zeer groot aandeel in de seksuele criminaliteit in Venetië in de vroege renaissance22. 
De auteur verklaart dit uit de hoge huwelijksleeftijd van de edelen en uit de lichte 
bestraffing van edellieden die zich hadden schuldig gemaakt aan verkrachting van 
niet-adellijke vrouwen. 
De geschiedenis van de homoseksualiteit werd tot nu toe zeer weinig bestudeerd. 

William Monter, die dit verschijnsel onderzocht voor Genève in de zestiende eeuw, 
bracht het in verband met de bevolkingsexplosie rond 1560 en het overschot aan 
mannelijke inwoners. Hij meent tevens een correlatie waar te nemen tussen reli
gieuze ijver en de repressie van seksuele afwijkingen. Het grote aantal processen te 
Genève valt inderdaad samen met de periode waarin het consistorium van Genève 
zijn grootste activiteit ontplooide23. Dezelfde conclusie trekt hij ten aanzien van 
Freiburg. Hier valt een stijging van het aantal gevallen van sodomie, een typisch 
landelijk delict, samen met het uitvoeren van verschillende besluiten van de contra
reformatie, genomen op het concilie van Trente24. In Romaans Zwitserland valt 

19. J. Rossiaud, 'Prostitution, jeunesse et société dans les villes du Sud-Est au XVe siècle', 
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, XXXI (1976) 311-312. 
20. G. Ruggiero, 'Sexual Criminality in the Early Renaissance: Venice 1338-1358', The Journal 
of Social History, VIII (Londen, 1975) 18-37. 
21. Ibidem, 25 en 27. 
22. Ibidem, 29. Zie ook F. E. Frenkel, 'Sex-crime and its Socio-Historical Background', Journal 
of the History of Ideas, XXV (1964) 333-352. 
23. W. Monter, 'La sodomie à 1'époque moderne en Suisse romande', Annales, Economies, So
ciétés, Civilisations, XXIX (1974) 1028. 
24. Ibidem, 1030,1031. 
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de nauwe band op tussen bestialiteit en hekserij, twee misdaadvormen die als ket
terij werden beschouwd. Zowel de processen wegens hekserij als die wegens sodomie 
eindigden trouwens omstreeks hetzelfde tijdstip25. L. Boon bestudeerde de grote 
vervolging van sodomieten in het gewest Holland in 1730-173126. A. N. Gilbert 
analyseerde de houding van de Britse zeemacht tegenover homoseksualiteit in de 
achttiende en negentiende eeuw aan de hand van de vonnissen van de krijgsraad. 
De auteur toont aan dat het voor de rechtbank niet gemakkelijk was een bewijs van 
het misdrijf te leveren. Indien dit wel gelukte, was de straf streng. Tussen 1703 en 
1710 werd 27% van de doodstraffen uitgevoerd wegens homoseksualiteit27. Ook 
later werd dit misdrijf zwaarder bestraft dan diefstal en desertie. Het is pas na de 
Napoleontische oorlogen dat de processen wegens homoseksualiteit opvallend af
namen. Ook in de Britse marine groeide een neiging tot humanisering en meer en 
meer won de overtuiging veld dat sodomie een vorm van geestesziekte kon zijn28. 
De studie van het geweld in het verleden is ongetwijfeld een boeiend onderwerp. 

In verschillende werken over de criminaliteit in het algemeen wordt ook aandacht 
besteed aan de criminaliteit tegen de persoon. Hieruit blijkt dat de maatschappij 
van het ancien régime en vooral van de middeleeuwen zeer gewelddadig was. De 
kleinste meningsverschillen leidden zeer snel tot geweld. In mei 1969 wijdde het 
Centrum voor Middeleeuwse en Renaissancestudies van de Universiteit van Cali-
fornië een symposium aan geweld en burgeronrust (civil disorder) in de Italiaanse 
steden tussen 1200 en 1500. Hierin handelen bijdragen over order and disorder in 
de Romagna, de Toscaanse steden en Rome29. Een bijdrage is gewijd aan misdaad 
en straf te Ferrara tussen 1440 en 150030. De auteur hiervan meent dat er maar een 
beetje waarheid zit in de bewering van Huizinga dat er een groot verschil bestaat 
tussen de homo sapiens van de vijftiende eeuw en die van nu. De vijftiende-eeuwse 
mens was volgens Huizinga heviger van temperament, gemakkelijker opgewonden 
dan de moderne mens. De kritiek is ons inziens niet gerechtvaardigd maar begrij
pelijk indien men weet dat W. Gundersheimer uitsluitend de misdrijven heeft be
studeerd die de doodstraf tot gevolg hadden. Hij komt dan ook tot de misleidende 
conclusie dat diefstal statistisch het meest voorkomend misdrijf was31. Andere 
studies op grond van uitvoeriger bronnenmateriaal hebben reeds aangetoond dat 

25. Ibidem, 1031,1032. 
26. L. J. Boon, 'De grote sodomietenvervolging in het gewest Holland, 1730-1731', Holland. 
Regionaal-historisch tijdschrift, VIII (1976) iii. 
27. A. N. Gilbert, 'Buggery and the British Navy', Journal of Social History, X (1976) 79. 
28. Ibidem, 85. 
29. L. Martines, Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500 (Los Angeles, 1972). 
30. W. L. Gundesheimer, 'Crime and Punishment in Ferrara, 1440-1500', in: Martines, Violence 
and Civil Disorder, 104-128. 
31. Ibidem, 121. 
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gewelddadige delicten in die periode de overgrote meerderheid uitmaakten en het 
symptoom waren van een gewelddadige tijd32. 
Zelfmoord werd reeds herhaaldelijk, ondermeer door De L'Arbre33 bestudeerd 

op strafrechtelijk vlak. Voor de historicus heeft de zelfmoord belang als collectief 
fenomeen, wanneer het aantal zelfmoorden kan dienen als een waardemeter, een 
'thermometer' van de zeden van een groep of een tijd. Terwijl hierover uitvoerige 
gegevens bekend zijn voor de negentiende en twintigste eeuw, is dit wegens het ge
brek aan bronnen niet het geval voor het ancien régime. Een uitspraak van Vol-
taire over het grote aantal zelfmoorden te Genève, zette Laurent Haeberli er toe 
aan deze thesis te onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat de curve van de zelf
moord in de achttiende eeuw verwantschap vertoont met die van echtscheidingen, 
langdurige economische inzinkingen en politieke crisissen34. 

Enkele auteurs doen ook een onderzoek naar het tijdstip waarop het misdrijf is 
gepleegd. M. M. Champin, stelde vast dat de curve van de beledigingen een piek 
bereikte tijdens commerciële- en landbouwmanifestaties en feestelijkheden, zoals 
jaarmarkten, oogsten en hooitijd35. De curve van de bedreigingen volgt dezelfde 
beweging als deze van de beledigingen. Uit zijn maandelijkse statistiek blijkt dat 
gewelddaden culmineren in de maanden mei en september36. De auteur maakt zelfs 
een curve per dag van de week en per uur van de dag. De curven vertonen een dui
delijke piek op zondag en rond de middag, 15 uur, 17 uur en 19 uur, wanneer velen 
in de herbergen vertoeven37. 
Sommige auteurs onderzoeken minder spectaculaire vormen van misdadigheid. 

Hiertoe behoren de economische misdrijven zoals smokkel. Cal Winslow analy
seerde de smokkel in Sussex in de achttiende eeuw en de strenge repressie met tal
rijke executies in 1749 onder leiding van de hertog van Richmond38. Een aanver
want misdrijf, vaak gepleegd door smokkelaars, was het plunderen van aangespoel
de wrakstukken of gestrande schepen. Dit misdrijf, dat vooral in de achttiende eeuw 
toenam, werd in Engeland niet zo zwaar bestraft als smokkel. Toch werden in de 
tweede helft van de achttiende eeuw nog enkele personen geëxecuteerd als afschrik
kende maatregel39. 
32. J. G. Bellamy komt tot dezelfde conclusie in zijn werk Crime and Public Order in England in 
the later Middle Ages (Toronto, 1973) 37. 
33. A. de 1'Arbre, 'De la confiscation des biens des suicidés', Bulletin de la commission des an
ciennes lois et ordonnances, IX, ix (Brussel, 1912) 392-399; ibidem, X, i (Brussel, 1912). 
34. L. Haeberli, 'Le suicide à Genève au XVIIIe siècle', in: Etudes offertes à Stelling-Michaud, 
128,129. 
35. M. M. Champin, 'La criminalité dans le bailliage d'Alencon', Annales de Normandie, XXII 
(1972) 57. 
36. Ibidem, 67. 
37. Ibidem, 68. Zie ook A. Margot, 'Le criminalité dans le bailliage de Mamers (1695-1750)', 
ibidem, 196. 
38. C. Winslow, 'Sussex Smugglers', in: Albion's Fatal Tree, 119-166. 
39. J. G. Rule, 'Wrecking and Coastal Plunder', in: ibidem, 167-188. 
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Er bestaat vaak een duidelijk onderscheid tussen de criminaliteit in de stad en de 
misdadigheid op het platteland. Dit voor criminologen bekende verschijnsel, is ook 
voor het verleden vastgesteld en blijkt duidelijk uit afwijkende curven40. 
Sommige auteurs maken een vergelijkende studie over de criminaliteit in verschil

lende gewesten. Zo poogt J. S. Cockburn de kwalitatieve en kwantitatieve verschil
len en overeenkomsten te ontdekken in de misdadigheid in Sussex, Essex en Hert-
fordshire41. 

D. DE MISDADIGERS 

Nadat zij de misdrijven hebben bestudeerd, pogen de historici tevens een inzicht te 
krijgen in de delinquenten. Wie waren zij ? Waardoor werden zij gedreven? Geeft de 
bestudering van hun profiel een antwoord op bepaalde sociaal-economische en 
psychologische toestanden uit het verleden. In de middeleeuwen bieden de bronnen 
doorgaans weinig gegevens over de misdadiger. De rechters interesseerden zich 
immers vooral voor het strafbaar feit en hadden weinig belangstelling voor de om
standigheden waarin het misdrijf was tot stand gekomen. De periode na de middel
eeuwen biedt echter heel wat informatie over hun milieu, leeftijd, familie, beroep, 
woonplaats en ontspanningsvormen. Een dergelijk onderzoek zou men ook een 
sociologische benadering van de misdadigers kunnen noemen. 
Een eerste vraag houdt verband met het geslacht van de delinquenten. Welk kwa

litatief en kwantitatief verschil bestond er tussen mannelijke en vrouwelijke crimi
naliteit? Statistisch gezien kan men de vrouwelijke criminaliteit uit twee gezichts
hoeken benaderen. Men kan zowel voor het totaal van de misdrijven als voor elk 
misdrijf afzonderlijk de verhouding mannen-vrouwen per honderd berekenen. Ver
volgens kan een tweede zogenaamd absoluut percentage uitgerekend worden. Dit 
is de vrouwelijke criminaliteit ten aanzien van één delict, vergeleken met het totaal
cijfer van alle door de vrouw gepleegde delicten tijdens een bepaalde periode. Der
gelijke onderzoekingen brengen aan het licht dat vrijwel alle delicten veel vaker be
gaan werden door mannen dan door vrouwen. Een paar delicten zoals hekserij, 
gifmoord, specifieke eigendomsdelicten waarbij list vereist werd, valse beschuldiging 
en krenking door woorden en kindermoord waren meer vrouwelijke delicten42. 
J. M. Beattie onderzocht de criminaliteit onder vrouwen in de zeventiende en 

achttiende eeuw in Engeland43 op grond van de gerechtelijke dokumenten van de 

40. J. M. Beattie, 'Crime and the Course in Surrey, 1736-1753', in: Cockburn, Crime in England, 
159. 
41. Cockburn, The Nature and Incidence of Crime in England, 66, 67. 
42. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel', 417. 
43. J. M. Beattie, 'The Criminality of Women in Eighteenth Century England', The Journal of 
Social History, VIII (Londen, 1975) 80-116. 
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twee Zuid-Oostelijke graafschappen Surrey en Sussex. De periode van 1663 tot 
1802 werd bestudeerd. Hieruit blijkt dat wanneer men de absolute cijfers bekijkt, de 
vrouwen net als de mannen ook in hoofdzaak wegens diefstal en gewelddaden voor 
de rechtbank kwamen. Zijn tabellen leren ons echter dat bijvoorbeeld in Surrey de 
deelname van de vrouwen aan de criminaliteit in totaal 21% bedraagt. De vrouwen 
namen in Surrey van 9 tot 19% van de misdrijven tegen de persoon voor hun reke
ning doch inzake misdrijven tegen de eigendom liep dit percentage te Surrey in 
sommige jaren op tot 41% (zakkenrollen)44. De auteur concludeert bovendien dat 
ondanks de moeilijkheden die een dergelijke vergelijking meebrengt, de vrouwen 
in de stad geneigd waren meer misdrijven tegen de personen en tegen de eigendom 
te plegen dan die op het platteland. Dit houdt verband met een verschil in levens
omstandigheden4 5. 
De criminologen hebben verschillende verklaringen voor het geringe aandeel van 

de vrouw in de criminaliteit. Afgezien van de psychologische en fysische verschil
len tussen beide seksen, die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de afwij
kingen in de criminele gedragingen, dienen wij ook de specifieke sociale positie van 
de vrouw tijdens het ancien régime onder ogen te zien. De ondergeschikte sociale 
positie van de vrouw, haar juridische inferioriteit, haar beperkt openbaar optreden 
hebben waarschijnlijk bijgedragen tot het verschil in intensiteit tussen de vrouwelij
ke en mannelijke criminaliteit46. Dit verklaart tevens volgens Beattie het hogere 
percentage misdadig gedrag van de vrouw in de stad, waar zij minder sterk is on
derworpen aan sociale controle en meer deelneemt aan het openbaar leven47. 
Carol Wiener onderzocht voor het graafschap Hertfordshire of het klassieke onder
scheid tussen de passieve vrouwelijke rol en de actieve mannelijke rol in de crimi
naliteit voor de periode van Elisabeth I opgaat. Dit probleem wordt onderzocht 
voor zogenaamde economische misdrijven, voor conflicten tussen individuen en 
politieke delicten dat wil zeggen conflicten tussen individuen en de staat48. De con
clusie is ook ditmaal dat de vrouwelijke en mannelijke criminele gedragingen gron
dig verschilden. De vrouwen speelden doorgaans een passieve rol. Zij werden voor
al vervolgd wegens heling en beledigingen. Het beeld van het mannelijk en vrou
welijk crimineel gedrag in het laat zestiende-eeuwse Engeland verschilt bijna niet 
van het crimineel patroon dat heden ten dage door criminologen wordt waargeno
men49. 
Sommige historici bestudeerden specifiek vrouwelijke criminele types. Zo wijdde 

44. Ibidem, 81, 91, 97. 
45. Ibidem, 109. 
46. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel', 419. 
47. Beattie, 'The Criminality of Women', 109. 
48. Carol Z. Wiener, 'Sex-roles and Crime in Late-Elizabethan Hertfordshire', The Journal of 
Social History,VIII (1975) 40. 
49. Ibidem, 49. 
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Y. B. Brissand een monografie aan de psychologische en juridische problemen rond 
kindermoord op het einde van de middeleeuwen, op basis van de gratieverzoeken 
gericht aan de vorst50. Deze bronnen, aangevuld door andere, lenen zich uitste
kend voor een historisch-criminologisch onderzoek vermits uitvoerig wordt inge
gaan op de omstandigheden die tot het misdrijf hebben geleid. Wel dient men steeds 
te beseffen dat de delinquenten de feiten steeds proberen te verzachten en in hun 
voordeel voor te stellen. De geboorte van een onwettig kind werd beschouwd als 
de grootste oneer. Vandaar dat de zwangerschap zolang mogelijk werd geheim ge
houden, de bevalling met grote risico's in het geheim gebeurde en sommigen uit
eindelijk tot kindermoord overgingen51. Merkwaardig genoeg - en dit werpt een 
licht op de mentaliteit van een periode - dienden de meeste vrouwen die zich schul
dig maakten aan kindermoord, hun slachtoffers het doopsel toe voordat zij tot het 
misdrijf overgingen52. 
De auteurs die dit misdrijf onderzochten zijn er zich van bewust dat pogingen tot 

kwantificeren geen grote waarde hebben. R. W. Malcolmson concludeert dat de 
reële omvang van de kindermoord ook in Engeland in de achttiende eeuw onbekend 
is. Het dark number was zeer groot. Wel heeft de schrijver een aantal kenmerken 
van deze delinquenten onderzocht. Het waren doorgaans ongehuwden of weduwen 
die behoorden tot de werkende klasse. Vaak waren het dienstmeiden voor wie een 
zwangerschap en zeker het moederschap het einde van hun loopbaan betekende. 
Velen werden gedreven door de vrees voor uitstoting uit de gemeenschap53. 
Sommige auteurs onderzochten het te vondeling leggen van kinderen dat vaak 

dicht aanleunt bij kindermoord. Hierbij worden gegevens verstrekt over de leeftijd 
van de kinderen en de intensiteit van het delict per seizoen. Tevens wórden de cur
ven van de onwettige kinderen met die van vondelingen vergeleken54. 
Indien de mogelijkheid zich voordoet bestuderen de onderzoekers de leeftijd van 

de misdadigers en bouwen zij een leeftijdspyramide op. Zo blijkt uit een studie over 
de criminaliteit te Parijs in de achttiende eeuw dat de meeste misdaden door vrou
wen werden gepleegd tussen het 24e en 25e jaar55. Voor Brugge is vastgesteld dat 
75% van de misdrijven werd gepleegd door personen tussen de 16 en 45 jaar. Bin
nen deze categorie werd 30% van de delicten gepleegd door misdadigers tussen 16 

50. Y. B. Brissaud, 'L'infanticide à la fin du Moyen Age. Ses motivations psychologiques et 
sa répression', Revue historique de droit français et étranger, L (1972) 229-256. 
51. Ibidem, 233, 234. 
52. Ibidem, 240. 
53. R. W. Malcolmson, 'Infanticide in the Eighteenth Century', in: Cockbum, Crime in England, 
191, 192. 
54. A. Molinier, 'Enfants trouvés, enfants abandonnés et enfants illégitimes en Languedoc au 
XVIe et XVIIe siècles', in: Hommage à Marcel Reinhard (Parijs, 1973) 454. 
55. Petrovitch, 'Recherces sur la criminalité à Paris', 237. Zie ook Champin, 'La criminalité 
dans la bailliage d'Alencon', 55. 
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en 25 jaar56. J. Combes-Monier onderzocht twee registers van arrestanten van de 
provoost van het Huis des Konings te Versailles tussen 1781 en 1789. De provoost 
was belast met de handhaving van de orde in een straal van tien mijl rond de konink
lijke residentie. De lage leeftijd van de gearresteerden is opvallend. De jongeren 
van 13 tot 17 vormen de groep waar arrestatie wegens bedelarij het grootst was57. 
De oorzaak van de criminaliteit op relatief jeugdige leeftijd lag aan de omstandig
heid dat het kind in die tijd zeer vroeg in de wereld van de volwassenen werd opge
nomen. In de laagste klassen waren de kinderen vaak al op zeer jeugdige leeftijd op 
zichzelf aangewezen en in een harde wereld geconfronteerd met arbeid, seksuali
teit en misdaad58. 
Het beeld van de misdadigers wordt verder vervolledigd door de indeling per be

roep. In de middeleeuwen zijn de gegevens hierover summier doch het is mogelijk 
statistieken te maken betreffende de nieuwe tijd. Nochtans botst het reconstrueren 
van een beroepsstructuur op verschillende moeilijkheden. De tewerkstelling was 
zeer onstabiel en soepele aanpassingsmogelijkheden moesten het gebrek aan kwali
ficatie compenseren. Een persoon stond nu eens onder één beroep, dan weer onder 
een ander beroep genoteerd, ofwel onder verschillende beroepen tegelijk. Zo gaven 
de militairen doorgaans ook een burgerlijk beroep op. 
Het beroep licht ons niet noodzakelijkerwijze in over de sociale status van de be

trokkene. Een landbouwer bijvoorbeeld, kon veel land bewerken of slechts een 
klein lapje. Hij kon pachter, eigenaar of beiden zijn en bovendien één of meerdere 
nevenberoepen zoals bezembinder, wever, herbergier of veekoopman uitoefenen. 
Bij marskramers, handwerkers of handelaars, is niet altijd te zien of men te maken 
heeft met een patroon of een gezel, een leerjongen of een handelaar. Een aanzien
lijk percentage beklaagden verklaart bovendien geen beroep te hebben en werk te 
zoeken. Toch is het wel van belang om na te gaan of er tussen sommige beroepen 
en bepaalde misdrijven banden bestaan. De socio-professionele indeling van de 
criminelen brengt ons reeds dicht bij de criminogene factoren waarop wij later 
terugkomen59. 
Sommige gerechtelijke documenten stellen ons in staat de verhouding tussen ge

letterden en analfabeten onder de criminelen op te sporen. Zo plaatsten diegenen 
die beschuldigd werden door de drossaard van Brabant in de achttiende eeuw'onder 
hun verklaringen hun naam of een eenvoudig kruis. De resultaten verschillen 

56. Huys, 'De criminaliteit in het Brugse Vrije', 149. 
57. J. Combes-Monier, 'Population mouvante et criminalité à Versailles à la fin de l'ancien ré
gime', in: Hommage à Marcel Reinhard, 150. 
58. Vergelijk N. Castan, 'La criminalité familiale dans le ressort du Parlement de Toulouse 
(1690-1730)', Cahiers des Annales, XXXIII (Parijs, 1971) 96. 
59. Zie als voorbeeld van een dergelijke indeling Farge, Le vol d'aliments, 119 vlg.; Petrovitch, 
'Recherches sur la criminalité à Paris', 244 vlg.; Champin, 'La criminalité dans la bailliage d'Alen- 
çon', 56. 
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sterk van plaats tot plaats. Te Parijs tekenden in de jaren 1755, 1765 en 1775 61% 
van de mannen en 33% van de vrouwen hun verklaring doch in 1785 was dit per
centage teruggevallen tot respectievelijk 45 en 32%60. Volgens onderzoekingen be
treffende het Brugse Vrije voor de tweede helft van de achttiende eeuw plaatsen 
33% van de mannen en 6,9% van de vrouwen hun handtekening61. Vooral de cri
minologen uit de vorige eeuw meenden dat er een relatie van oorzaak en gevolg 
bestond tussen onwetendheid en criminaliteit en dat een bredere algemene ont
wikkeling dank zij een langer onderwijs, de strijd tegen de misdadigheid ten 
goede zou komen. In feite schijnt zich bij een wijziging in de opleiding enkel een 
wijziging in de aard van de gepleegde delicten voor te doen. 
Wel is gebleken dat in de achttiende eeuw de geletterdheid van de misdadigers 

in het Brugse Vrije aanmerkelijk lager ligt dan die van de doorsnee plattelandsbe
woners62. Ook de Parij se criminele klasse van de achttiende eeuw was enigszins 
minder geletterd dan de Parijse bevolking in haar geheel63. 

Sommige historici proberen evenals de hedendaagse criminologen het beeld van 
de misdadiger te vervolledigen met antropologische gegevens. Nicole Castan poog
de aldus bij 39,5% der beschuldigden een voorlopige antropologische schets te 
maken op grond van de bevindingen van de chirurgijn of zijn medewerker op het 
ogenblik van de opsluiting. Deze subjectieve en weinig gesystematiseerde beschrij
vingen houden verband met de morfologie, de kleur van het gelaat en de huid. 
Sommige gegevens zijn subjectief en slaan soms op het gedrag van de delinquent. 
Preciezer zijn de nota's over lengte en verminkingen, kwetsuren en littekens. De 
auteur beseft wel dat het onmogelijk is een causaal verband te leggen tussen de cri
minaliteit en de biologische en fysische karakteristieken van degenen die aan de 
rand van de maatschappij leven. Vijf procent van de afwijkingen vindt men ook te
rug bij de niet criminele bevolkingsgroep64. Uit een vergelijkend onderzoek blijkt 
merkwaardig genoeg dat de randfiguren gemiddeld langer waren dan de normale 
bevolking65. 
Eveneens kan men de geboorteplaats van de delinquenten onderzoeken. Daaruit 

blijkt dat een belangrijk gedeelte van de misdadigers, die tijdens het ancien régime 
te Brussel werden bestraft, vreemdelingen waren. Dit lag ook voor de hand daar 
Brussel als centraal gelegen hoofdstad - waar in verschillende perioden het hof ze
telde, een garnizoen was gelegerd en verschillende liefdadige instellingen beston
den die royaal aalmoezen uitdeelden - een uitverkoren pleisterplaats was voor rond-

60. Petrovitch, 'Recherches sur la criminalité a Paris', 248. 
61. Huys, 'De criminaliteit in het Brugse Vrije', 160. 
62. Ibidem, 161. 
63. Petrovitch, 'Recherches sur la criminalité à Paris', 249. 
64. Castan, 'La justice expéditive', Annales E.S.C., XXXI (1976) 337. 
65. Van de delinquenten meet 44,95% minstens 1,678 m. Van de totale bevolking slechts 10,54%. 
Ibidem, 338. 
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trekkende bedelaars, werklozen en verdachte individuen wier middelen van bestaan 
voor de overheid een raadsel waren. Tijdens de periode 1550-160066 staan er 436 
diefstallen opgetekend in de rekeningen van de amman van Brussel. Van 175 (40%) 
delinquenten vernemen wij de plaats van herkomst. Hiervan hadden 10 of 5% de 
ammanie als bakermat. In elk geval kwam minstens 37% van het totaal der dieven 
in deze halve eeuw van buiten de ammanie van Brussel. Van 1600 tot 1636 bedroeg 
dit percentage minstens 4867. De aanzienüjke bijdrage van de vreemdelingen tot de 
misdrijven tegen het vermogen was dus onbetwistbaar, doch ongetwijfeld had de 
politie meer vat op vreemde zwervers dan op de autochtone bevolking. De bede
laars en leeglopers waren automatisch verdacht. Een brandteken of verminking 
impliceerde een crimineel verleden en was voldoende om bij enige twijfel de ver
dachte tot de tortuur te veroordelen. Indien het zover kwam, had de arme stakker 
vrijwel zeker de een of andere kruimeldiefstal te bekennen. De vraag waarom som
mige streken meer criminelen leverden dan andere brengt ons tot de sociaal-eco
nomische achtergronden van de misdadigheid waarop wij later uitvoeriger zullen 
ingaan. 

I. A. A. Thompson tekende een map of crime van Spanje in de zestiende eeuw68. 
Hierin ging hij de nationaliteit na van de delinquenten die in Spanje op de galeien wer
den geplaatst (forzados)69. Zij kwamen uit heel Europa. Voor Spanje zelf werd na
gegaan welke streken en steden de grootste leveranciers waren van galeiboeven. 
De intensiteit van de misdadigheid wordt door de auteur verder in verband ge
bracht met sociaal-economische factoren, eigen aan bepaalde streken70. Frankrijk 
in de tweede helft van de achttiende eeuw wordt aldus ingedeeld in verschillende 
gebieden op grond van het aantal gevallen per streek. Een gedeelte van Frankrijk is 
sous-criminalisée, namelijk aan de noord-noord-oost en zuid-oostgrens waar de cri
minaliteit een percentage van 11,39 bereikt en de bevolking een percentage van 
21,1. In het westen en de Languedoc was het eerder kalm op het criminele vlak. 
Vervolgens was er een 'overgecriminaliseerd' deel van Frankrijk: het centrum, Ile-
de-France en het oosten. Deze streken hadden 49,89% van de totale criminaliteit 
in Frankrijk en slechts 35,99% van de bevolking. Dit wordt ondermeer verklaard 
uit de aanwezigheid van grote verkeersaders die degenen die zich in hun armoedige 
geboortestreek niet konden handhaven naar Parijs voerden71. 
Bij een detailstudie over een bepaalde stad is het ook mogelijk na te gaan waar de 

66. Van 24 juni 1550 tot 24 juni 1660. 
67. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel', 440. 
68. I. A. A. Thompson, 'A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain', The Economic History 
Review, second series, XXI (1968) 252, 254, 255. 
69. Ibidem, 248. 
70. Ibidem, 258. 
71. Castan, 'La justice expéditive', 340. Het probleem van de afkomst wordt ook onderzocht 
door Combes-Monier, 'Population mouvante', 149. 
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misdadigers verbleven en hoelang zij gemiddeld op één plaats bleven wonen. De 
reeds herhaaldelijk geciteerde P. Petrovitch stelde vast dat de meeste delinquenten 
in de achttiende eeuw te Parijs een slaapplaats hadden. Maar hoe was die? Zij zijn 
smerig. De bedden zijn vuil. Door de vensters waait de wind naar binnen. De muur
bekleding is half verrot en de trappen bedekt met vuilnis72. Men hokte er samen 
zonder elkaar te kennen en men vertrok er zonder adres na te laten zodat sommige 
delinquenten 'interstedelijke' nomaden lijken. Aldus tekent de auteur de crimino
gene haarden van Parijs die vooral geconcentreerd waren in het centrum van de 
stad (behalve op het Ile de la Cité en het Ile St. Louis). Op de linkeroever waren de 
haarden van criminaliteit minder dicht. Een kaart van de misdaad toont ons dat 
in de tweede helft van de achttiende eeuw de Parijse criminele bevolking zich voor
namelijk concentreerde binnen de oude omwalling uit de tijd van Filips Augustus. 
Tijdens de Franse revolutie speelden echter andere buurten een belangrijke rol73. 
Arlette Farge komt, wat de dieven betreft, tot ongeveer dezelfde resultaten74. 

B. Geremek localiseerde in zijn studie over de randfiguren te Parijs in de veertiende 
en vijftiende eeuw eveneens de plaatsen waar prostitutie en criminaliteit het weligst 
tierden75. 
Teneinde het beeld van de misdadiger te vervolledigen, kan men uit sommige bron

nen diens criminele antecedenten verzamelen en zijn strafrechtehjk verleden recon
strueren. Hoe vaak kwam hij met het gerecht reeds eerder in aanraking en hoe 
zwaar waren de straffen die hij toen opliep? Hoeveel tijd verliep er tussen de ver
schillende veroordelingen? Deze vragen zijn niet onbelangrijk gezien het karakter 
van het strafrecht onder het ancien régime, dat niet preventief werkte en de misdadi
gers in een straat zonder einde stuurde. Hier droegen vooral de verminkingen en de 
straffen aan huid en haar toe bij. Afgezien van de vergeldende en afschrikwekkende 
bedoelingen hadden de lijfstraffen ook direct praktisch nut. Zolang de delinquent 
in leven was, leverde hij het onweerlegbaar bewijs van zijn crimineel verleden zo
dat iedereen voor hem op zijn hoede kon zijn76. De brandmerkingen, verminkin
gen en littekens verwekten bij zijn verschijnen onmiddellijk wantrouwen en ver
achting waardoor hij zich voortdurend van een sociale afzondering bewust was en 
dieper wegzakte in de afgrond van de misdaad. Zelfs het diepste berouw, de beste 
gevoelens van spijt, de authentiekste bewijzen van inkeer konden de ingebrande of 

72. Petrovitch, 'Recherches sur la criminalité à Paris', 241. 
73. Ibidem, 244. 
74. Farge, Le vol d'aliments, 123. 
75. B. Geremek, Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles (Parijs, 1976) 93 vlg. 
76. 'Que d'ailleurs cette marque sert à pouvoir parvenir à la connaissance de la vie passée de 
ceux qui récidivent dans les crimes. 1'Utilité que le public ressent de connaitre ces infames, lors-
qu'ils retombent dans des nouveaux crimes, droit prévaloir à 1'utilité de ces particuliers, dont les 
exemples sont très rares sur tout a 1'égard de ceux qui ont déjà fait plusieurs rechutes dans les 
crimes'. ARA, Geheime Raad, Oostenrijkse Tijd nr. 737, 20 juni 1766. 
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ingekerfde schandmerken niet uitwissen. Een verminkt oor, een paar ontbrekende 
vingers, een brandmerk op de wang, op de rug of de schouder waren voldoende om 
het wantrouwen van werkgevers te wekken en het werk te weigeren zodat de ge
straften tot ronddoling waren gedoemd77. Tijdens klopjachten waren zij de eerst-
verdachten aangezien hun verleden tegen hen getuigde. Vermits vele gezagsdragers 
overtuigd waren van de onverbeterlijkheid en aangeboren doortraptheid van de 
vagebonden werden zij wegens oppervlakkige vermoedens aangeklaagd, op de tor-
tuurbank gesleurd en veroordeeld78. 

E. DE MISDADIGERSGROEPEN 

Een aantal auteurs bestudeert bepaalde misdadigersgroepen. Zo brengt Barbara A. 
Hanawalt het begrip white collar crime van Edwin Sutherland over op de middel
eeuwen en zij past het aan de historische omstandigheden aan. Zij spreekt van 
fur-collar crime, dat wil zeggen misdrijven gepleegd door delinquenten met een 
'bontkraag'. Dit waren de criminelen die men kan vergelijken met de witteboord-
delinquenten uit de twintigste eeuw, personen met een hoge of althans eerbare so
ciale status die van hun bevoorrechte situatie in hun beroep misbruik maken om een 
bepaalde soort misdrijven te plegen79. De nauwe banden van de delinquenten uit 
de hoogste klasse met regeringsleden en andere vooraanstaanden bemoeilijkten 
zeer dikwijls de rechtsvervolging. Een analoge 'bontkraagcriminaliteit' is ook bui
ten Engeland vast te stellen. Reeds in de dertiende eeuw poogden de Brabantse 
hertogen paal en perk te stellen aan wandaden gepleegd door hun officieren, doch 
in weerwil van ordonnanties en bestraffingen bleven sommige gerechtsambtena-

77. 'L'exposer au pilois, le fustiger ou le marquer, c'est le rendre à la paresse, à l'oisiveté, à la 
débauche et aux compagnies, qui 1'ont perverti, mais c'est ne 1'y rendre qu'après lui avoir enlevé 
par ces supplices le peu d'honneur qui lui restoit'. E. Hubert, Un chapitre de l'histoire du droit 
criminel dans les Pays-Bas Autrichiens au XVIIIe siècle. Les mémoires de Goswin de Fierlant 
(Brussel, 1895) 89. 
78. Het falen van het strafrecht werd expliciet toegegeven in een advies van de raad van Vlaan
deren van 11 november 1772. L'expérience journalière nous prouve que les peines afflictives telles 
que 1'exposition au carcan,le fouet, le bannissement et la marque même ne produisent pas 1'effet 
qu'il semble qu'on devroit en attendre: le but de ces peines est 1° de punir 2° de servir d'exemple. 
Or 1'on voit rarement que celui qui a été une fois flétri par la main de la justice se corrige et ne 
s'expose pas à être encore puni, loin de là, nous voyons fréquemment que celui qui pour un vol de 
peu de conséquence a été simplement banni, passé peu après par la fustigation simple et de celle-ci 
à la fustigation et la marque, si pas tout à coup à des crimes qui le mènent au supplice de la mort. 
Quant à 1'exemple, combien de fois ne voit-on pas que pendant qu'un criminel subit sa sentence, 
il se commet des vols par ceux qui sont parmi la foule des spectateurs? Quelles sont les causes? La 
fainéantise et la mendicité, il faut donc inspirer au peuple l'amour du travail. Ibidem, 95. 
79. B. A. Hanawalt, 'Fur-collar Crime: the Pattern of Crime among the Fourteenth-Century 
English Nobility', The Journal of Social History, VIII (Londen, 1976) 1-17. 
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ren hun macht misbruiken en vooral de plattelandsbewoners, wier persoonlijke 
klachten de hertog nooit bereikten, uitzuigen. Het kwaad was in Brabant zo diep 
ingeworteld dat achtereenvolgens Jan III, Wenceslas en hertogin Johanna grondige 
onderzoekingen deden instellen nopens het gedrag van alle officieren van justitie. 
Door schreeuwende misbruiken gealarmeerd, bevalen Robrecht van Bethune en 
Lodewijk van Male identieke, algemene enquêtes in Vlaanderen80. 
De randfiguren en hun criminaliteit zijn in de jongste tijd een actueel studieobject 

geworden. Zo bestudeert de Poolse historicus B. Geremek de Parijse onmaat-
schappelijken van de veertiende en de vijftiende eeuw. Hun wereld is moeilijk af te 
lijnen aangezien het gebrek aan stabiliteit precies één van de kenmerken is van de 
individuen en groepen waaruit zij is samengesteld. De auteur beschouwt als rand
figuren alle personen en groepen die door de maatschappij voor de rechtbanken op 
grond van beslissingen van autoriteiten als dusdanig erkend werden. Geremek kon 
echter bij zijn studie geen beroep doen op continue en volledige reeksen bronnen. 
De sporadische overblijfselen afkomstig van enkele rechtbanken van het Parijse 
district, lieten niet toe op kwantitatieve wijze een volledige doorsnede te maken van 
de criminaliteit op één bepaald ogenblik of de evolutie over een langere periode te 
schetsen. Slechts enkele, sporadisch bewaarde registers, onder meer afkomstig van 
de rechtbank van het Chatelet van Parijs, met aan het hoofd de provoost, brengen 
de auteur tot enkele conclusies. Op grond van 107 processen uit de jaren 1389-1392, 
afkomstig uit één register, besluit hij: 

le vol étant dans la theorie et la pratique du Moyen Age le crime par excellence, c'est 
dans cette categorie qu'il faut aussi chercher les indices typologiques du milieu criminel. 

Inderdaad vormen de diefstallen 85 op de 127 of 66,1% van de delicten in een 
statistiek opgemaakt uit dat ene register van het Châtelet81. Op grond van onze ei
gen studie staan wij aarzelend tegenover deze conclusie en de wijze van interpre
tatie van bepaalde reeksen bronnen. Onze eigen opzoekingen omtrent de crimina
liteit in de vijftiende eeuw in de ammanie van Brussel wezen uit dat 84,7% van de 
misdrijven bestond uit moord, doodslag en gewelddaden. Vanwaar deze contra
dictie? Een blik op Geremek's statistiek van het Châtelet leert ons dat hij uit de 
periode van drie jaar als gewelddaden slechts zes moorden heeft opgenomen. Er is 
geen sprake van moordaanslagen, doodslagen, slagen en verwondingen, vecht
partijen en twisten. De conclusie kan alleen maar zijn dat deze categorie misdaden 
niet werd opgetekend in het door Geremek gebruikte register. Vandaar dat de 
vermogenscriminaliteit en meer in het bijzonder diefstal in zijn statistiek ten on
rechte zo veel gewicht krijgt. Het is dan ook verkeerd om, zoals de auteur doet, aan 

80. Vanhemelryck, 'Machtsmisbruik door gerechtsofficieren. Een vals landcharter van Zichem 
uit de XVIIe eeuw', Bijdragen tot de geschiedenis (1971) iii/iv, 191. 
81. Geremek, Les marginaux parisiens, 59. 
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te voeren dat diefstal het misdrijf bij uitstek was in de middeleeuwen. De door de 
auteur geciteerde van andere rechtbanken afkomstige cijfers bewijzen trouwens het 
tegendeel. Het crimineel register van de priorij van Saint-Martin des Champs ver
meldt tussen 1332 en 1340 dat gewelddaden 40 tot 91% uitmaken van de totale 
misdadigheid82. Van de gevallen die de rechtbank van de orde van de Tempeliers 
behandelde tussen 1401 en 1420 was 76,6% een geweldsdelict83. 
Geremek bestudeerde de levensloop van individuen om de groep der onmaat-

schappelijken duidelijk te kunnen profileren. Hierbij stuitte hij onvermijdelijk op 
het criminele milieu, aangezien de criminelen zich aaneensloten toen de criminali
teit en vooral die tegen het vermogen een regelmatig en permanent karakter kreeg84. 
De nauwe banden tussen criminelen kwamen doorgaans toevalligerwijs tot stand 
tijdens herbergbezoek, een verblijf in een gevangenis of tijdens zwerftochten. Soms 
vormden zich benden van meerdere honderden personen wanneer ontslagen mili
tairen over het land zwierven. Een daarvan was de bende van de 'Coquillarts' die in 
de vijftiende eeuw Bourgondië onveilig maakte en waarvan enkele kopstukken te 
Dijon werden terechtgesteld85. Geremek wijdt ook enkele paragrafen aan bepaalde 
categorieën randfiguren zoals criminele studenten, kunstenmakers en kermis
klanten86. 
De wereld van de onmaatschappelijken is de laatste jaren herhaaldelijk onder

zocht. P. Bonenfant bestudeerde de oorzaken van het pauperisme in België op het 
einde van het ancien régime87. Het recente werk van Jean-Pierre Gutton geeft een 
typologie van armen, bedelaars en vagebonden. Bovendien onderzocht hij de ont
wikkeling van de mentaliteit ten opzichte van de armen en de armoede en de maat
regelen die de overheid in de loop der tijden heeft getroffen88. V. Boucheron pro
beert het fenomeen grondiger door te lichten door vragen te stellen over de verhou
ding van mannen en vrouwen, de oorsprong van de zwervers, hun vroeger beroep, 
hun manier van verplaatsing en de verhouding tussen deze randfiguren en de geze
ten bevolking89. Dezelfde problemen zijn bestudeerd door P. Crepillon voor het 
gedeelte van Normandië gelegen tussen de Vire en de Dives. Deze auteur noemt 

82. Ibidem, 67. 
83. Ibidem, 68, 69. 
74. Ibidem, 125. 
85. Ibidem, 138. 
86. Ibidem, 173. 
87. P. Bonenfant, Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l'ancien régime (Brussel, 
1934). 
88. J. P. Gutton, La société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIe siècles) (Parijs, 1974); Idem, 
La société et les pauvres. L'exemple de la généralité de Lyon (1534-1789) (Parijs, 1971). Zie voor 
Engeland G. Taylor, The Problem of Poverty (1660-1834) (Londen, 1969). 
89. V. Boucheron, 'La montée du flot des errants de 1760 à 1789 dans la généralité d'Alençon', 
Annales de Normandië, XXI (1971) 63 vlg. 
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de bedelaars en vagebonden 'le gibier des prévots' waarmee hij de kwetsbaarheid 
van deze a-socialen wil onderstrepen90. 
In een aantal studies wordt de criminaliteit van deze bevolkingsgroep onderzocht. 

O. H. Hufton belicht in The Poor of Eighteenth-Century France (1750-1789)91 de 
armoede en beschrijft hoe sommige behoeftigen binnen het kader van een onder
ontwikkelde economie in leven probeerden te blijven door tijdelijk werk, huis- en 
seizoenarbeid, bedelarij en smokkel. Het derde deel van zijn studie is gewijd aan de 
zogenaamde misdrijven der armen. Hierin analyseert hij eerst de repressie en ver
volgens behandelt hij de leegloperij. Een belangrijke plaats namen de misdrijven 
tegen de eigendom in. De wetgevers zelf meenden dat de wereld der armen de meest 
criminogene sector vormde in de maatschappij. In de strijd tegen de misdaad poog
de het politieapparaat dan ook in dit milieu door te dringen door gebruik te maken 
van tipgevers92. De auteur gaat uitvoerig in op diefstal in al zijn vormen, smokkel 
vooral van zout en tabak (bijvoorbeeld in de Roussillon) en prostitutie93. Tot de 
misdrijven der armen rekent Hufton het te vondeling leggen van kinderen en kin
dermoord. Hij schetst een type van de ongehuwde moeder die haar kind te vondeling 
legt. Zij was tussen de twintig en dertig, had haar familie verlaten, woonde alleen 
in de stad in een kleine kelderruimte of op een zolderkamer. Sommigen van haar 
gingen uiteindelijk over tot kindermoord, een vorm van misdaad die in het ancien 
régime wijd was verbreid. Het is typerend dat toen te Rennes na de brand van 1721 
een riool werd opengelegd, meer dan tachtig skeletten van babies werden ontdekt die 
in de eerste levensuren waren omgebracht94. 
Onder de titel justice expeditive behandelt Nicole Castan de criminaliteit van rand

figuren uit de achttiende eeuw, van 1758 tot 1790 op grond van registers van pro
voosten die de opsporing en de bestraffing van de a-socialen als voornaamste op
dracht hadden95. Het is dezelfde categorie van zwervers en misdadigers die in de
zelfde periode in de Zuidelijke Nederlanden de clientèle vormden van de drossaard 
van Brabant en van de provoost van de Nederlanden96. Eén van de grootste zorgen 
voor deze a-socialen was hun ware aard voor de gemeenschap te verbergen om die 
niet te verontrusten. Vandaar dat zij met vermommingen, valse identiteitspapie
ren en getuigschriften de maatschappij om de tuin trachtten te leiden. Hun rond-

90. P. Crepillon, 'Un gibier des prévots. Mendiants et vagabonds au XVIIIe siècle entre la Vire 
et la Dives 1720-1789', Ibidem, XVII (1967) 223-252. 
91. O. H. Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789 (Oxford, 1974). 
92. Ibidem, 247, Cfr. F. Vanhemelryck, 'Bijdrage tot de studie van het politie-apparaat in het an
cien-régime', Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, L (1972) 375. 
93. Hufton, The Poor, 297, 298, 306. 
94. Ibidem, 349. 
95. Castan, 'La justice expeditive', Annales ESC, XXXI (1976) 331-361. 
96. Vanhemelryck, 'Pauperisme en misdadigheid in Brabant in de 18de eeuw', Tijdschrift voor 
geschiedenis, LXXXVIII (1975) 598-612. 
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zwerven werd in de meeste gevallen criminogeen. Sommigen sloten zich aan bij ge
wapende benden die in de achttiende eeuw het platteland terroriseerden97. Van 
deze misdrijven was 80% gericht tegen de eigendom98. 
Tot de randfiguren behoorden zonder twijfel de zigeuners, die in het ancien régime 

onder meer egyptenaren, heidenen, gypten, taters of hussen werden genoemd. Zij 
waren afkomstig uit het noord-westen van India en verschenen rond 1420 in de 
Nederlanden. Zij leefden in benden buiten de maatschappij waarin zij toevallig 
verkeerden. Hun verblijf in een vreemd en soms vijandig gebied maakte een sterke 
organisatie tot levenswet voor de benden. Bij hun eerste optreden in de vijftiende 
eeuw werden zij overigens niet als criminelen beschouwd doch zeer gastvrij ont
haald door de stadsoverheden op wijn, brood, runderen en lammeren. Doch spoe
dig kreeg men een helder inzicht in de ware gedaante van de 'heidens'. Hun levens
wijze waarin diefstal, handlezing, kwakzalverij, oplichterij en brutaal optreden een 
niet onaanzienlijke rol speelden, strookte weinig met de vroomheid die men mocht 
verwachten van boetvaardige pelgrims, waarvoor zij zich uitgaven. De repressie 
nam dan ook reeds in de zestiende eeuw een georganiseerde vorm aan. 
De bestudering van de zigeuners kent een grote ontwikkeling sedert in 1888 het 

Journal of the Gypsy Lore Society werd opgericht. Buiten de kortere bijdragen in 
dit tijdschrift, zagen de laatste jaren ook uitgebreidere studies over dit onderwerp 
het licht99. Het standaardwerk voor de Nederlanden is het lijvige boek van O. 
van Kappen, die op grond van bestaande literatuur, oude stadsrekeningen, kro
nieken, processen en werken van criminalisten, het probleem van voren af aan be
spreekt100. Belangrijk is Van Kappen's levendige belangstelling voor het criminele 
gedrag van de heidenen en voor de criminogene factoren in hun levenswijze. De 
auteur belicht de achtergrond van hun rechtspositie en toont aan waarom steeds 
strengere plakkaten tegen hen werden uitgevaardigd. Zijn laatste hoofdstuk is ge
wijd aan de criminaliteit van de egyptenaren. Terwijl zij in de vijftiende eeuw nog 
slechts minder belangrijke vermogensdelicten pleegden, onwikkelden zij zich in de 
achttiende eeuw tot gevaarlijke delinquenten, die zich schuldig maakten aan roof, 
doodslag en gewapende overvallen101. 
De heksen behoren tot een categorie van delinquenten die men eveneens tot de 

a-socialen kan rekenen. De belangstelling voor dit onderwerp is zeer oud. Robert 
Mandrou schreef dat de kritische bibliografie over dit vreemd verschijnsel meer 

97. Castan, 'La justice expéditive', 334. 
98. Ibidem, 341. 
99. J. Bloch, Les Tsiganes (Parijs, 1963); F. de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'ancienne 
France (Parijs, 1961); J. P. Clebert, The Gypsies (Londen, 1963). 
100. O. van Kappen, Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspo
sitie der heidens of egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750) (Assen, 1965). 
101. Ibidem, 527 vlg. 
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dan drie forse boekdelen zou beslaan102. Met zijn boek over de hekserij in Frank
rijk in de zeventiende eeuw wilde R. Mandrou het probleem in een nieuw daglicht 
plaatsen. Zijn onderzoekingen, hoofdzakelijk uitgevoerd met juridische bronnen, 
stelden hem in staat door te dringen in de collectieve psychologie. Vond er een 
mentaliteitsverandering plaats? Waarom zond men in het begin van de zeventiende 
eeuw heksen naar de beul en op het einde van de eeuw naar de geneesheer? Dit is een 
probleem dat hem bijzonder bezighoudt. In zijn boek onderzocht Mandrou 'het 
gerechtelijke geweten' en hij vraagt zich af waarom en hoe de magistratuur haar op
vattingen in dit domein heeft gewijzigd. De overvloedige polemische literatuur over 
de grote heksenprocessen en de geleerde tractaten over demonologie bewijzen noch
tans dat de bewustwording verder reikte dan de beperkte wereld van de magistra
tuur. Theologen en geestelijken werden erbij betrokken. Mandrou wijst ook op het 
probleem van de omvang die de heksenvervolging zou hebben aangenomen. Een 
aantal auteurs geeft op grond van subjectieve gegevens hierover een nogal sterk 
overdreven voorstelling103. In de jongste studies tracht men ook deze vorm van 
criminaliteit door een minutieuze analyse van rekeningen van gerechtsofficieren, 
vonnissen en processen op kwantitatieve wijze te benaderen en het is mogelijk een 
statistiek op te stellen van de jaarlijkse gevallen van hekserij104. 
Reeds geruime tijd bestaat er aandacht voor de georganiseerde misdadigheid, ge

pleegd in groepsverband onder leiding van bendehoofden zoals Cartouche105 en 
Marion du Faouët106. In Frankrijk waren deze spectaculaire figuren, die lang op de 
volksverbeelding werkten, het voorwerp van onderzoek. In Vlaanderen toonden 
E. Hosten en E. I. Strubbe de legendarische Bakelandt in zijn ware gedaante107. In 
zijn recente studie over Bakelandt, wijdde S. Top vervolgens heel wat ruimte aan de 
groepscriminaliteit op het einde van de achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw. De auteur poogt na te gaan in hoeverre er verschillen bestonden tussen het 
banditisme in het buitenland en dat in onze gewesten. Hij komt tot de conclusie dat 
groepscriminaliteit tijdens de Franse overheersing in het Leiedepartement een uit
gesproken agrarisch karakter had en zich uitte in aanvallen op de heersende maat
schappelijke orde. De overtredingen werden begaan door al dan niet georganiseerde 

102. R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle. Une analyse de psychologie 
historique (Parijs, 1968). 
103. Zie hierover F. Vanhemelryck, 'De bestraffing en de frequentie van de hekserij', Tijdschrift 
voor filologie en geschiedenis, XLIX (1971) 504 vlg. 
104. A. D. J. Macfarlane, 'Witchcraft in Tudor and Stuart Essex', in: Cockburn, Crime in Eng-
land, 79. 
105. H. Robert, Les grands proces de l'histoire, 1922-1934 (10 dln.; Parijs, 1922-1935). 
106. J. Loredan, La grande misère et les voleurs au XVIIIe siècle. Marion du Faouët et ses 'asso
ciés' (1740-1770) (Parijs, 1933). 
107. E. Hosten en E. I. Strubbe, 'De struikrovers in Vlaanderen op het einde der XVIIIde eeuw. 
De bende van Bakelandt', Annales de la société d'émulation de Bruges, LXX (1927) 103-165. 
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groepjes paupers en buiten de wet gestelden, deserteurs, zwervers en vooral perso
nen afkomstig uit de ontredderde klasse van handarbeiders108. 
Jan de Lichte is nu nog een bekende romanfiguur. Het aureool van geheimzinnig

heid dat de bokkerijdersgeschiedenis omfloerste, inspireerde verschillende auteurs 
tot een nieuw onderzoek van het fenomeen109. De cultureel anthropoloog Blok 
heeft deze in het zuidelijk grensgebied van de Republiek opererende benden bestu
deerd. Hij sneed onder andere de volgende vragen aan: Hoe was de bende samen
gesteld? Door welke motieven werden de bendeleden gedreven? Welke was de 
maatschappelijke achtergrond? Hoe was de hiërarchie binnen de groep110? De
zelfde problemen zijn onlangs voor Duitsland onderzocht111. Een andere vorm van 
georganiseerd banditisme was het optreden van Moorse benden in Andalusië na 
de reconquista. Zij hadden het vooral gemunt op geestelijken, handelaars en her
bergiers. Hier zijn parallellen te trekken met toestanden die zich op hetzelfde ogen
blik elders voordeden in het Middellandse zeebekken112. 
Bellamy ontleedde, zoals hij het noemt, een typische bende uit de achttiende eeuw 

in Engeland. De auteur stelt vragen omtrent de samenstelling en de activiteiten van 
de groep en de sociale status van de leden. Bovendien gaat hij na in welke streken 
deze groep hoofdzakelijk opereerde en welke politieke bindingen zij had, gezien 
de omstandigheid dat zij zo dikwijls aan het gerecht ontsnapte. Hij komt tot de con
clusie dat in bepaalde gevallen op hun diensten een beroep werd gedaan door de 
geestelijkheid en de lokale adel113. 

F. DE ACHTERGRONDEN VAN DE MISDADIGHEID 

De criminogene factoren vormen een belangrijk studieobject voor criminologen en 
historici. J. M. Van Bemmelen heeft erop gewezen dat zowel de omstandigheden 
van het milieu als de fysische en psychische gesteldheid kunnen bijdragen tot cri-

108. S. Top, 'De historische Bakelandt en zijn bende in het volkslied en de literatuur. Bijdrage 
tot de bronnenstudie van de Bakelandt-volkssage' (onuitgegeven doktoraatsverhandeling, Leuven, 
1974)1,111. 
109. W. Gierlichs, De geschiedenis der bokkerijders in 't voormalig land van 's-Hertogenrode 
(Maaseik, 1939). 
110. A. Blok, The Peasant and the Brigand. Social Banditry Reconsidered. Comparative Studies 
in Society and History, XIV (s.1., 1972) 495-504; Idem, The bokkenrijders Bands 1726-1776. Pre-
liminary Notes on Brigandage in the Southern Netherlands (Amsterdam, 1975). 
111. C. Kuther, Räuber und Gaunerbanden in Deutschland im 18. Jh. (Göttingen, 1976). 
112. B. Vincent, 'Les bandits morisques en Andalousie au XVIe siècle', Revue d'histoire moderne 
et contemporaine, XXI (1974) 390, 400. 
113. J. G. Bellamy, 'The Coterel Gang: An Anatomy of a Band of Fourteenth-Century Crimi-
nals', The English Historical Review, LXXTX (1964) 698, 717. Zie ook over de georganiseerde mis
daad het meer algemene werk: Idem, Crime and Public Order in England 69-88. 
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mineel gedrag. Gegevens hierover met betrekking tot interne criminogene factoren 
zoals zwakzinnigheid, dronkenschap, wraak en passie zullen slechts in beperkte 
mate te vinden zijn. De gegevens in de gerechtelijke bronnen van het ancien régime 
staan immers hoofdzakelijk in verband met het strafbaar feit en hebben slechts 
zelden betrekking op de interne omstandigheden die tot het delict kunnen leiden. 
Nochtans kan men het een en ander te weten komen zonder overigens in detail 
door te dringen tot de mentaliteit van de delinquent. Zo ontdekte A. Abbiateci on
der de brandstichters die in de achttiende eeuw voor het Parlement van Parijs kwa
men, een groot aantal geestesgestoorden. In sommige medische rapporten werden 
de oorzaken (bijvoorbeeld hersenletsel) van de zwakzinnigheid vermeld114. Noch
tans is de beoordeling van de medische rapporten een delicate aangelegenheid 
aangezien de inhoud soms tegenstrijdig is. Dit probleem is uitvoerig behandeld 
door Michel Foucault115. 
A. Margot ging in een studie over de criminaliteit in het baljuwschap van Mamers 

aan de grens van Normandië, de oorzaken na van de gewelddaden. Het grootste 
deel van deze delicten vloeide voort uit een overdadig gebruik van alcohol. Daar
naast houden vele conflicten verband met typische plattelandsgeschillen zoals toe-
gangs- en doorgangsrechten, burentwisten en betwistingen inzake eigendomsaf
bakening. Vervolgens zijn er typische conflicten tussen eigenaars en pachters, koop
lieden en klanten116. Het onderzoek naar externe criminogene factoren levert 
meer resultaten op. 
De invloed daarvan op het criminaliteitscijfer kunnen we bestuderen op grond 

van expliciete getuigenissen van tijdgenoten, verklaringen in processen, overwe
gingen van getuigen of gerechtelijke ambtenaren en kwantitatief onderzoek kan 
daarbij tot een goed resultaat leiden. 
De studie van de invloed van oorlogsomstandigheden en opstanden op de crimi

naliteit is nog in een beginstadium. In een werk uit 1937 over de activiteiten van 
de rechtbank van de Meurthe in de revolutionaire periode van 1792 tot 1799 kwam 
Hubert Thomas tot de conclusie dat de criminaliteitscurve twee pieken vertoonde. 
De eerste deed zich voor in het jaar II (1793-1794) en kwam overeen met de meest 
woelige periode van de revolutie. De toestand was tijdens de tweede piek in het 
jaar VI (1797-1798) eveneens zeer onstabiel. Beide hoogtepunten waren gescheiden 
door een kalme periode, die een aanvang nam met de val van Robespierre (9 ther-
midor jaar II) en liep tot het begin van het Directoire. De auteur besluit dat de cri-

114. A. Abbiateci, 'Les incendiaires devant le Parlement de Paris: essai de typologie criminelle 
(XVIIIe siècle)', Cahiers des annales, XXXIII (Parijs, 1971) 17. 
115. M. Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie de l'âge classique (Parijs, 1961). 
116. A. Margot, 'La criminalité dans la bailliage de Mamers (1695-1750)', Annales de Normandië, 
XXII (1972) 198-200. 
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minaliteit de wisselvalligheden van het politiek en militair leven volgt117. 
Ten aanzien van de jaren 1589-1592 is gebleken dat heel wat afgezwaaide soldaten 

in Essex, Hertfordshire en Sussex zich moeilijk konden aanpassen aan het burger-
leven en zich tot criminele gedragingen lieten verleiden118. Hetzelfde werd in Enge
land voor de achttiende eeuw vastgesteld. Bij het einde van de Oostenrijkse succes-
sieoorlog in 1748 werden Londen en omgeving getroffen door een grote golf van 
misdaden. De gevangenissen waren overbevolkt en de rechtbanken overbelast. De 
straten in en rond Londen waren zo onveilig dat het House of Commons een speci
ale commissie instelde die belast werd met de bestrijding van de misdaad en het doen 
naleven van de wetten119. Nochtans is het wegens de ontreddering van het gerech
telijk apparaat niet altijd gemakkelijk de misdadigheid in die troebele perioden te 
onderzoeken. Zo lopen de activiteiten van de provoosten in Frankrijk aan de voor
avond van de Franse revolutie (1787-1788) met 35,25% terug. De gerechtsofficieren 
lieten de vagebonden en de zwervende werklozen lopen en hielden vooral klopjacht 
op daders van gewapende overvallen en op struikrovers. Aldus weerspiegelt het 
criminaliteitscijfer de onlusten van de herfst en van de strenge winter van 1788 
niet. Vanaf de eerste maanden van 1789 hernam het gerecht met verdubbelde ijver 
zijn activiteit. Vanaf maart werden de Franse provoosten overstelpt met opstan
den van de arme massa in de steden of ten plattelande tegen hun heren en de ver
tegenwoordigers van het gezag. Overal overheerste het collectieve geweld en het 
typische delict van de jaren 1789-1790 was de volksopstand, die de slachtoffers 
van de crises der voorbije jaren mobiliseerde. De algemeen optredende agressivi
teit was ook een gevolg van de totale ineenstorting van het gezag120. 
Gedurende het ancien régime bedreigde honger de laagste klassen van de maat

schappij. Perioden van voedselschaarste deden massale hongeroproeren ontstaan. 
Zo veroorzaakte de hongersnood van 1522 broodopstanden in verschillende Bra
bantse steden121. Nadat in 1532 een buitensporige verhoging van de graanprijzen de 
algemene ontevredenheid onder het volk had veroorzaakt, stortte een hongerige 
menigte zich op de huizen van de 'monopolisten' en korenhandelaars. Dergelijke 
toestanden kwamen in de loop van het ancien régime122 herhaaldelijk voor. Dit 
probleem werd voor Staats-Brabant uitvoerig behandeld door H.F. J. M. van den 
Eerenbeemt123. 

117. H. Thomas, Le tribunal criminel de la Meurthe sous la révolution (1792-1799) (Nancy, 1937) 
555. 
118. Cockburn, The Nature and Incidence of Crime, 61. 
119. Beattie, 'Crime and Courts in Surrey 1736-1753', in: Cockburn, Crime in England, 155. 
120. Castan, 'La justice expéditive', 342, 343. 
121. E. Scholliers, De levensstandaard in de XVe en XVIe eeuw te Antwerpen (Antwerpen, 1960) 
127. 
122. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel', 501 vlg. 
123. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, In het spanningsveld der armoede: Agressief pauperisme en 
reactie in Staats-Brabant (Tilburg, 1968). 
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Voltaire beschouwde 'le filoutage, le larcin, le vol comme étant ordinaire le crime 
des pauvres'124. Is de correlatie tussen misdadigheid armoede en hongersnood, 
kwantitatief te benaderen? Het is bekend dat in tijden van hongersnood de eet
waren soms 50 tot 100% duurder werden. Dit betekende een catastrofe voor al die
genen wier inkomsten hoofdzakelijk werden besteed aan de aankoop van graan. 
Daarom vergrootte de verhoging van de graanprijzen, of zij nu een conjunctureel 
verschijnsel waren of het plotselinge gevolg van een slechte oogst, de misere en het 
vagebondisme. De belangrijke plaats van het graan in de voedselvoorziening recht
vaardigt een vergelijking tussen de ontwikkeling van de prijzen en het aantal delin
quenten. Een dergelijk onderzoek werd voor Brussel in de vijftiende en zestiende 
eeuw uitgevoerd. De curven van de gewelddadigheid bij vermogensmisdrijven zijn 
vergeleken met de curven van de roggeprijzen125. Op deze wijze blijkt dat er tussen 
de geweldscriminaliteit en de prijs van de levensmiddelen een omgekeerde verhou
ding bestond. 
Er bestond ook een correlatie tussen de economische situatie en de misdaden te

gen het vermogen. Kleine schommelingen niet te na gesproken, vertoont de curve 
van deze delicten in hoofdzaak dezelfde bewegingen als die van de graanprijzen126. 
Sedert de publicatie van mijn studie over Brussel is het probleem ook elders onder
zocht. Arlette Farge bestudeerde het mogelijke verband tussen de curve van de 
voedseldiefstallen en die van de graanprijs in het Parijs van de achttiende eeuw. 
Labrousse heeft er in de jaren dertig op gewezen dat de langdurige prijzenhausse 
een uitzonderlijk en omvangrijk verschijnsel was. De gemiddelde prijsstijging be
droeg 56% tussen de periode van 1726 tot 1741 en die van 1771 tot 1789. De curve 
van het aantal beschuldigden wegens voedseldiefstallen vertoont een zelfde ver
schijnsel127. 
Aangezien het hier om beschuldigden gaat die in beroep waren gegaan bij het 

Parlement van Parijs, blijkt de stijging van de criminaliteit pas één jaar na de stij
ging van de graanprijs: de tijdsspanne die verloopt tussen het delict en het definitief 
vonnis. Elke crisis, elke moeilijke periode, verhoogde het aantal criminelen en dreef 
personen die in normale tijden juist boven het bestaansminimum leefden, maar de 
prijsstijging niet met reserves konden compenseren, tot het plegen van diefstal. De 
twee curves bewijzen eens te meer de gevoeligheid van de laagste bevolkingsklassen 
voor de economische schommelingen128. 

124. Voltaire, Oeuvres, XXIX (1785) art. 2,270. Zie ook Samaha, 'Gleanings from Local Cri-
minal Court Records: Sedition amongst the 'Inarticulate' in Elizabethan Essex', Journal of Social 
History, VIII (1975) 61-79. 
125. Vanhemelryck, 'De criminaliteit in de ammanie van Brussel', 510 vlg. 
126. Ibidem, 515, 523. 
127. Farge, Le vol d'aliments, 97 vlg. 
128. Ibidem, 100. 
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De laatste algemene hongersnood van het ancien régime viel in 1709. De weers
omstandigheden waren desastreus; armen stierven van honger en koude langs de 
straten. De prijzen stegen tot opmerkelijke hoogte en ook de stijging van het aantal 
voedseldiefstallen was spectaculair129. Farge komt tot de conclusie dat de leden 
van de laagste klasse de grens van het bestaansminimum spoedig overschreden. 
Er was geen nationale of regionale ramp nodig om sommigen tot diefstal te brengen. 
Een kleine prijsstijging was, zoals ook Labrousse meende te constateren, vaak vol
doende130. Ook een vergelijking van de curve van de tarweprijzen en de misdrijven 
tegen het vermogen in Essex in 1560 en 1595, toont een duidelijke correlatie zowel 
op korte als op lange termijn131. 
Niet alleen de invloed van de stijging der graanprijzen op de criminaliteit heeft 

men bestudeerd. Andere sociaal-economische toestanden zijn eveneens als crimi
nogene factoren aangewezen. Eén van de belangrijkste oorzaken van de ellende was 
gedwongen, totale of gedeeltelijke werkloosheid. Vooral tegen het einde van het 
ancien régime moeten wij rekening houden met werkloosheid van arbeiders uit 
takken van nijverheid die geheel in verval waren geraakt en anderzijds met die van 
een grote massa ongeschoolden. Ook hier bevindt het onderzoek zich nog in een 
beginstadium. P. Bonenfant heeft in zijn werk over het pauperisme in België op 
het einde van de achttiende eeuw de nadruk gelegd op het belang van de werkloos
heid voor dit verschijnsel. Hij heeft haar echter niet in verband gebracht met cri
minaliteit. Uit een beperkte studie over de criminaliteit in Brabant in de achttiende 
eeuw, aan de hand van de processen van de drossaard, is gebleken dat de meeste 
veroordeelden behoorden tot de categorie van de beroepslozen, landbouwarbeiders, 
soldaten, deserteurs, kleine ambachtslieden, andere aan een seizoen gebonden ar
beiders en de klassieke groepen aan de zelfkant van de maatschappij, zoals leurders 
en charlatans. Het waren voor een belangrijk deel seizoenarbeiders, die ieder jaar 
langdurig werkloos warenen op zoek naar bezigheden door het land doolden. Ook 
de situatie van dijkwerkers en grondwerkers, linnenwevers, diamantslijpers en ka
toenspinners, was zeer onstandvastig132. 
Farge onderzocht de middelen van bestaan van hen die in de achttiende eeuw te 

Parijs wegens diefstal werden veroordeeld. Bij de ondervragingen hechtte de politie
officier daaraan een groot belang. Steeds werd aan de beschuldigde gevraagd se
dert wanneer hij werkloos was of sedert wanneer hij opnieuw werkte. De meeste 
veroordeelden oefenden een niet gekwalificeerd, onstabiel en slecht bezoldigd be
roep uit. Drie vierde was buiten Parijs geboren. Zij verlieten hun dorp en begaven 
zich naar de hoofdstad in de hoop daar een beter bestaan te vinden133. 
129. Ibidem, 101. 
130. Ibidem, 102. 
131. Cockburn, The Nature and Incidence of Crime in England, 68, 69. 
132. Vanhemelryck, 'Pauperisme en misdadigheid in Brabant', 601. 
133. Farge, Le vol d'aliments, 223. 
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G. ENKELE OPMERKINGEN OVER DE CRIMINALITEIT IN DE NEGENTIENDE EEUW 

In hoeverre hadden de gewijzigde sociaal-economische omstandigheden, - de groei 
van industriesteden, de opkomst van de machine, de concentratie van arbeiders 
in fabrieken en de bevolkingsexplosie, - een invloed op het beeld dat de criminali
teit vertoont? Steeg het aantal delicten gedurende de negentiende eeuw en vertoon
de deze groei een correlatie met de verstedelijking? Historici hebben getracht op 
deze vragen met betrekking tot Frankrijk en Duitsland in de negentiende eeuw een 
antwoord te vinden134. Zij stelden vast dat de vermogensdelicten talrijker waren 
in de stad dan op het platteland. De gewelddadigheid daarentegen was volgens 
hen belangrijker op het platteland. Gedurende de negentiende eeuw ziet Howard 
Zehr vooral een belangrijke stijging van de misdrijven tegen het vermogen. Verge
leken bij diefstal, nam de gewelddadigheid af. In de eerste helft van de negentiende 
eeuw stegen zowel de gewelddadigheid als de eigendomsdelicten, alhoewel op ver
schillende wijze, tezamen met die van de levenskosten. Geleidelijk werd deze bin
ding minder duidelijk alhoewel de correlatie tussen misdaad en economische om
standigheden nooit helemaal verdween. 
De verstedelijking creëerde nieuwe verwachtingen die de maatschappij niet kon 

inlossen en die dus de criminaliteit beïnvloedde. Dit kon volgens Zehr het grote 
aantal diefstallen in de geïndustrialiseerde stad verklaren. De criminaliteit in de 
negentiende eeuw werd vooral in de Verenigde Staten bestudeerd. T. N. Ferdi-
nand behandelde de misdadigheid zelf, de gerechtshoven en het politieapparaat te 
Boston vanaf de achttiende eeuw135. Hij kwam tot de conclusie dat de gewelddadig
heid, berekend per 100.000 inwoners, vooral sinds de jaren 1875 sterk afnam. Het
zelfde geldt niet voor verkrachting en roofovervallen. De misdaad in de negentien
de eeuw werd volgens de kwantitatieve methode onderzocht voor New-Haven136 

en Massachusetts137. Andere auteurs besteden bijzondere aandacht aan de zoge-

134. H. Zehr, Crime and Development of Modern Society (Londen, 1976); Chen Yak You, 
Etudes statistiques sur la statistique en France de 1895à 1930 (Parijs, 1930); L. Chevalier, Classes 
laborieuses et classes dangereuses (Parijs, 1858); H. Soly, La France criminelle (Parijs, 1889); D. 
Szabo, Crime et villes. Etudes statistiques de la criminalité urbaine et rurale en France et en Belgi-
que (Parijs, 1960). 
135. T. N. Ferdinand, Criminality, the Courts, and the Constabulary in Boston, 1703-1967. 
Paper voorgelezen voor de American Society of Criminality (New York, 1973); Idem, 'The Cri-
minal Patterns of Boston since 1849', American Journal of Sociology, LXXIII (1967) 84-99. 
136. Idem, The Criminal Patterns of New-Haven since 1861. Paper voorgelezen voor de 'Ameri
can Society of Criminology' (New York, 1968). 
137. R. Lane, 'Crime and Criminal Statistics in Nineteenth-Century Massachusetts,' Journal of 
Social History, II (1968) 156-163. 
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naamde 'collectieve criminaliteit', de opstanden, het collectief geweld in Europa138 

en Amerika139 in de negentiende eeuw. 
De auteurs die zich met de criminaliteit in Amerika na de revolutie bezighouden, 

menen dat de ontwikkeling van een succesrijke industriële en commerciële bescha
ving het aanzien van de misdadigheid hebben veranderd. Kleine dorpen die zich 
ontwikkelden tot bloeiende commerciële centra, verloren hun oorspronkelijke 
samenhang en vertoonden een hoge graad van misdadigheid140. 

H. HET STRAFRECHT 

Het is niet de bedoeling hier een status questionis op te maken van de geschiedenis 
van het strafrecht, waarvoor veel eerder belangstelling bestond dan voor de geschie
denis van de criminaliteit. Wij willen slechts wijzen op een aantal nieuwe methodes 
bij de aanpak van het probleem. 

D. Ulrich analyseert de bestrijding van de misdaad in Bourgondië in de acht
tiende eeuw op grond van de processtukken van het parlement. Hij stelt vast dat 
het percentage van ter dood veroordeelden voortdurend achteruit ging ondanks 
een stijging van de criminaliteit. Terwijl in de periode 1715-1750 nog 14,5% van de 
veroordeelden werd geëxecuteerd, was dit percentage tussen 1770 en 1779 terug
gelopen tot minder dan 5%141. Ongemeen interessant is de procentuele verhouding 
tussen de verschillende straffen. Sommige kwamen in de zeventiende eeuw nog tot 
uitvoering, doch waren een eeuw later verdwenen. In Bourgondië geldt dit voor het 
afsnijden van de lippen en het uittrekken van de tong142. Zowel in de strafmaat als 
in de aard der straffen kwam verandering. Levenslange galeistraf kwam minder 
voor dan eerst, de opsluiting in een correctiehuis kwam in de achttiende eeuw meer 
en meer in zwang. Bernard Schnapper onderzocht de strafrechtspraak van het par
lement van Parijs onder de regering van Frans I en deed dit aan de hand van een 
duizendtal arresten uit de jaren 1535 en 1536 en 1545 en 1546. De auteur stelt cijfer
matig vast dat een hele reeks middeleeuwse straffen werd vervangen. Van de ver
minkingen restte nog alleen het afhakken van de hand. Het brandmerken van het 

138. A. Z. Lodhi en C. Tilly, 'Urbanization, Crime and Collective Violence in Nineteenth-
Century France', American Journal of Sociology, LXXIX (1973) 296-318. 
139. J. T. Headley, The Great Riots of New York, 1712-1873 (Indianapolis, 1970); M. S. Hindus, 
A City of Mobocrats and Tyrants. Mob Violence in Boston, 1774-1863. Issues in Criminology 
(1971) 6, 55-83. 
140. Zie ook R. Lane, 'Crime and the Industrial Revolution. British and American News', 
Journal of Social History, VII (1973) 287-303. 
141. D. Ulrich, 'La répression en Bourgogne au XVIIIe siècle', Revue historique de droit français 
et ètranger, L (1972) 410. 
142. Ibidem, 415. 

204 



RECENT ONDERZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS DER CRIMINALITEIT 

voorhoofd dat in 1535 nog voorkwam, is tien jaar later verdwenen. Het afsnijden 
van de oren was toen uitzonderlijk geworden. Beide straffen werden vervangen door 
een brandmerk op de schouder143. 
In sommige werken over criminaliteit wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het 

strafrecht. Zo stelt Petrovitch vast dat in de achttiende eeuw te Parijs veroordeling 
tot de galeien en verbanning de meest voorkomende straffen waren144. Naast alge
mene overzichten van het strafrecht in een bepaalde periode en plaats, zijn er re
cente studies die één straf afzonderlijk145 of de bestraffing van één delict afzonder
lijk behandelen146. 
Een reeks andere strafrechtelijke problemen probeert men kwantitatief te bena

deren. Zo wordt onder andere onderzocht hoeveel tijd er verloopt tussen de dag 
van het misdrijf, de arrestatie, het vonnis in eerste instantie, het vonnis in beroep 
en de uitvoering van de straf147. Daarbij moet men rekening houden met het ver
schil tussen de praktijk van de jurisdictie van eerste instantie en die in beroep148. 
In hoeverre en hoe frequent maakte men in de loop der jaren gebruik van de tor
tuur om een bekentenis af te dwingen149? Hoe vaak kwam een gratieverzoek 
voor150 en hoe dikwijls kwijtschelding van de straf151? Ook is het van betekenis 
te weten welke verzachtende en verzwarende omstandigheden door de rechter in 
aanmerking werden genomen152. Belangrijk is dat men vooral de ontwikkeling van 
de misdadigheid en haar berechting poogt te schetsen. Welke wijzigingen onder
ging de jurisprudentie in strafzaken in de loop van het ancien régime ? Bracht 1789 
een totale omwenteling of waaide er reeds in de loop van de tweede helft van de 
achttiende eeuw een wind van hervormingen waaraan de denkbeelden van de ver
lichte filosofen, de esprits forts niet vreemd waren? Het staat vast dat verlichte idee
ën een grote invloed hebben gehad op de magistratuur. Het is bekend dat de wer
ken van Hobbes, Locke, Helvetius, Morelly, Rousseau, Montesquieu in de bi
bliotheken van de magistraten aanwezig waren. De magistratuur kende bijgevolg 
de kritiek op het strafrechtelijk systeem en het standpunt van de encyclopedisten. 
Dezen waren voorstander van aanpassing van een straf aan het delict en van be-

143. B. Schnapper, 'La justice criminelle readue par le parlement de Paris sous le régime de 
Francois Ier', Revue historique de droit français et étranger, LII (1974) 252-284. 
144. Petrovitch, 'Recherches sur la criminalité à Paris', 227. 
145. C. Porteau-Bitker, 'L'emprisonnement dans le droit laïque du Moyen-Age', Revue de l'his-
toire du droit (1968) 211-245, 389-428. 
146. Brissaud, 'L'infanticide à la fin du moyen-âge', 228-254. 
147. Ulrich, 'La répression en Bourgogne', 404. 
148. Ibidem. 
149. Ibidem, 412 en vlg. 
150. Ibidem, 424; Brissaud, Le droit de grâce à la fin du Moyen-Age (Portiers, 1971). 
151. J. Foviaux, La rémission des peines et des condamnations (droit monarchique et droit moder
ne). Travaux et recherches de la Faculté de Droit (Parijs, 1970) 77-81. 
152. Ulrich, 'La répression en Bourgogne', 426. 
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perking van de doodstraf en zij kantten zich tegen tortuur, verminking en verne
derende straffen. Historici die zich met dit onderwerp bezighouden laten de zuivere 
beschrijving van de straffen terzijde en bezien alleen welk gebruik de magistraten 
van de strafmogelijkheden maakten. 
Het hoeft niet te worden beklemtoond dat de studie van alleen het opgetekende 

recht slechts een onvolledig en gedeeltelijk vals beeld geeft van het juridische ap
paraat en zijn werking. Vaak bestaat er een diepe kloof tussen de theoretische be
palingen van de wet of de costuimen en de feitelijke beslissingen van de rechters. 
De praktische werking van het gerechtelijk lichaam vinden wij dan ook beter terug 
in de rekeningen van de gerechtsofficieren en de processen, die de neerslag van de 
werkelijkheid vormen, eerder dan in de theoretische bepalingen (keuren, ordonnan
ties) en het schoolse officiële recht van de tijd dat aan de universiteiten gedoceerd 
werd en stof leverde voor de vaak abstracte publicaties van de criminalisten. Wij 
pleiten daarom voor de studie van teksten uit de praktijk en voor een minutieuze, 
systematische bestudering van gerechtelijke archieffondsen gericht op kwantitatie
ve verwerking van de gegevens. 

E. BESLUIT 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat men de criminaliteit moet zien tegen de 
achtergrond van sociale, economische, demografische en rechtsgeschiedenis. Daar
tegenover staat dat de studie van de criminaliteit in het verleden belangrijke bij
dragen kan leveren tot de hoger genoemde takken van de geschiedenis. De studie 
van de criminaliteit en van het strafrecht is van niet minder belang voor de geschie
denis van de mentaliteit. Het is mogelijk aan de hand van de misdadigheid en het 
strafrecht de ontwikkeling van de ideeën en waarden van een maatschappij na te 
gaan. 
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Een overzicht van de bronnen met betrekking tot 
criminaliteit: 's-Hertogenbosch en Lier in de achttiende eeuw 

DIANE HERPIN 

INLEIDING 

Het doel van dit artikel is het geven van een overzicht van de bronnen die bij de 
studie der criminaliteit in het verleden kunnen worden gebruikt en met name van de 
onuitgegeven stukken. Getracht wordt een leidraad te geven waarbij de verschillen
de bronnen, hun belang, hun onderlinge samenhang en de betekenis van hun in
houd voor de studie van de criminaliteit, de procedure en het strafrecht in het 
ancien régime in ruimere zin toegelicht worden. Dit gebeurt op grond van mijn on
derzoek naar de criminaliteit in een jurisdictie met hoge rechtspraak, namelijk de 
stad en vrijdom van 's-Hertogenbosch, en een jurisdictie met middelbare recht
spraak, namelijk de stad en bijvang van Lier, tijdens de periode 1733-17941. 
Een overzicht van de verschillende onuitgegeven bronnen die betrekking hebben 

op de criminaliteit is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk omdat het moei
lijk kan zijn om uit de veelheid van bronnen, die voor iedere jurisdictie van aard 
kunnen verschillen, het belang van ieder afzonderlijk af te wegen en zijn bruik
baarheid te toetsen. 
Bij de behandeling van de verschillende soorten onuitgegeven bronnen is een sys

teem van 'concentrische cirkels' aangehouden met het eigenlijke proces als middel
punt. Hieruit ontstond de volgende indeling: A. Bronnen met onmiddellijke be
trekking op het eigenlijke proces. B. Bronnen die in ruimer verband inlichtingen 
geven over de criminaliteit, de werking van het politieapparaat, de houding van de 
magistraat ten opzichte van de criminaliteit en de vervolging ervan. C. Bronnen 
die noodzakelijk zijn voor het kader waarin de criminaliteit van een bepaald gebied 
gesitueerd moet worden. 

1. De criminaliteit in stad en vrijdom van 's-Hertogenbosch wordt door mij onderzocht in het 
kader van mijn proefschrift over criminaliteit in de achttiende eeuw, waarbij een hoge en middel
bare jurisdictie met elkaar worden vergeleken. De criminaliteit te Lier is behandeld in mijn onuit
gegeven licentieverhandeling 'Bijdrage tot studie der criminaliteit in de stad en bijvang van Lier 
(1733-1794)' (2 dln.; Brussel: Vrije Universiteit, 1975). 
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1. DE ONUITGEGEVEN BRONNEN 

A. DE BRONNEN IN VERBAND MET HET EIGENLIJKE PROCES 

Bij het toelichten van deze groep bronnen moet onmiddellijk op twee beperkingen 
gewezen worden: Per jurisdictie kunnen deze bronnen onder andere namen in 
registers zijn verenigd, of juist niet. In het laatste geval behoren ze tot de niet na
der gespecificeerde 'processtukken'2. Ook kan het voorkomen dat twee bronnen 
van dezelfde naam van inhoud verschillen3. Desondanks is het mogelijk om in gro
te lijnen een overzicht van deze categorie te geven. Hierbij is de volgorde aangehou
den zoals die bij de procedure naar voren komt. 

a) De vooronderzoeken 

Alvorens men tot een dagvaardiging of aanhouding overging, had er altijd een 
vooronderzoek of 'informatie préparatoire' plaats. De schout diende eerst zeker
heid te hebben, dat hij bevoegd was om op te treden. Hij moest eveneens vaststel
len of het misdrijf voldoende ernstig was om de tussenkomst van het gerecht te 
rechtvaardigen. Eenmaal hiervan overtuigd, was de schout verplicht onmiddellijk 
na het aan het licht treden van het misdrijf een onderzoek door de schepenen te 
vorderen. De schout en de twee, uit de schepenen gekozen, commissarissen bega
ven zich naar de plaats van het misdrijf. Zij schouwden de lijken en ondervroegen 
de slachtoffers en getuigen. 
Het vooronderzoek kon ofwel betrekking hebben op één of meer personen en dien

de dan vaak als basis op grond waarvan een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd 
ofwel het betrof een feit of de beschrijving van een gebeurtenis zonder meer4. 
Veelal bestond het vooronderzoek uit verklaringen afgelegd door de verschillende 
slachtoffers of getuigen ten overstaan van de schout en commissarissen. Deze wer
den dan door de commissarissen, de 'deponent' en vaak ook door de secretaris of 
griffier, die de acte opmaakte, ondertekend. 
Het leeuwedeel van de door vooronderzoeken verschafte inlichtingen zijn details 

die op zich van beperkte waarde zijn, maar die reliëf geven aan de gegevens uit de 

2. Ondervragingen van de beschuldigden zijn te Lier bij de processtukken gebundeld, terwijl in 
's-Hertogenbosch de 'articulen' waarop de verdachten aan de tand werden gevoeld in registers 
van 'criminele interrogatoriën' zijn samengebracht. 
3. De criminele rol bevat te Lier ook de mondelinge pleidooien van de procureurs. In 's-Hertogen
bosch is slechts heel summier het vervolg van een proces per rechtsdag aangegeven en zijn plei
dooien of akten niet opgenomen. 
4. Hiertoe behoren bijvoorbeeld vooronderzoeken die vreemd geroep in de nacht of de ontdek
king van een lijk behandelen. 
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andere bronnen. Zij dienen dus in een groter kader te worden opgenomen. Afge
zien van het eigenlijke misdrijf, kunnen zij ons ook informeren over de plaatselijke 
instellingen en het politieapparaat. 

b) De 'Provisiën van Justitie' 

Soms tekende de schout te Lier op de achterkant van het vooronderzoek zelf een 
maning aan de schepenen op om de dader van de feiten in hechtenis te laten nemen. 
Onmiddellijk daaronder volgde de toestemming van de schepenen. Dit gebeurde 
echter niet bij alle vooronderzoeken. Het kwam ook voor dat de Lierse schout in 
een afzonderlijk stuk toestemming vroeg om tot arrestatie over te gaan. 
Dit laatste was, wegens de veel grotere administratie, eveneens het geval te 

's-Hertogenbosch, waar de 'provisiën van justitie' aparte registers vormen waarin 
de griffier een rechtsgeleerde, de decreten van apprehensie en andere provisiën van 
justitie die de schepenen aan het Hoog Officie toekenden, optekende. 

De formulering was vrij strak en stereotiep: steeds werd het verzoek van het Hoog 
Officie om een provisie van justitie5 opgenomen met vermelding van de remon
strantie en het aantal door het Officie ingediende annexen op grond waarvan de 
schepenen tot een beslissing gemaand werden. In feite wijkt deze formulering nau
welijks af van de formulering van de 'appointementen' of vonnissen interlocutoir 
zoals die in de ciminele dicta zijn opgenomen6. Beide bronnen overlappen elkaar 
trouwens: soms werden de provisiën van justitie zonder enige aanwijsbare reden 
letterlijk in de criminele dicta opgenomen, waardoor één zelfde akte in twee van 
elkaar onafhankelijke bronnen voorkomt. 
De wijze van optekenen onderging een wijziging vanaf 17 juni 1791 daar men zich 

ging richten naar de criminele ordonnantie van 19 april 1791. Vanaf dat ogenblik 
werden onder andere het aantal en de afkomst van de getuigen vermeld7. 
In een aantal gevallen vroeg het Hoog Officie om een gedane gijzeling of arresta

tie te decreteren, of toestemming om iemand nog een bepaalde tijd in gijzeling te 
houden. Onder deze titel rekende men ook een ontslag uit detentie8. In 's-Hertogen
bosch werden soms de persoonlijke gegevens9, soms ook de aard van het misdrijf 
en een enkele keer zelfs de datum van het eindvonnis vermeld. Steeds tekende men 

5. Soms werd de aard van de provisie in het verzoek gepreciseerd: de hoogschout vroeg dan uit
drukkelijk om een decreet van apprehensie. Hij kreeg echter lang niet altijd zijn zin. 
6. Zie bladzijde 37 Rijksarchief Noordbrabant (RANB), no 45, f. 1-10. Van 12 januari 1733 tot 
22 juni 1743 werden de provisiën in telegramstijl opgetekend. Het is niet duidelijk waarom men 
hiervan afstapte. 
7. RANB, no 46, f. 163. 
8. Ibidem, f. 56, J. Karremans. Karremans werd ontslagen omdat zijn alibi door getuigen werd 
bevestigd. 
9. Zoals naam, woon- en/of geboorteplaats, maar slechts zelden leeftijd of beroep. 
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de datum op waarop de provisie van justitie werd toegekend, evenals de namen van 
de leden van het schepencollege die aan de beslissing hadden deelgenomen. 

c) De criminele interrogatoriën 

Een van de belangrijkste bronnen niet alleen voor het verkrijgen van een zo volledig 
mogelijk beeld van de achterhaalbare criminaliteit in een bepaald gebied, maar ook 
voor het onderzoeken van de praktijk van de rechtspraak, zijn de criminele inter
rogatoriën. Zij bevatten voor 's-Hertogenbosch: de artikelen waarop de beschuldig
de alleen gehoord wordt; de artikelen waarop de beschuldigde in aanwezigheid 
van getuigen gehoord wordt die hun versie van de feiten eveneens naar voren bren
gen. Dit zijn de zogenaamde 'confrontaties'. Veel geringer in aantal echter zijn: de 
artikelen welke door de verdediging zijn opgesteld om getuigen à décharge te ho
ren10; artikelen afkomstig uit andere jurisdicties of van andere instanties waarop 
getuigen uit 's-Hertogenbosch moesten worden gehoord11; bekentenissen van de 
beschuldigden12; andere stukken die niets met de eigenlijke interrogatoriën te ma
ken hebben13. 
Ieder verhoor had plaats in aanwezigheid van minstens twee schepen-commis-

sarissen en soms van het hele schepencollege, en werd door een griffier, of bij diens 
afwezigheid door een klerk of zelfs een schepen, opgetekend. Het is duidelijk dat 
de vragen die aan de verdachte gesteld werden vóór de ondervraging op schrift 
gesteld waren, terwijl de antwoorden haastig tijdens het eigenlijke verhoor werden 
neergekrabbeld. Het resultaat was dan ook slordig schrijven, doorhalen, vlekken, 
etc. 
De criminele interrogatoriën vormen een belangrijke bron voor het onderzoek 

naar de praktijk van de rechtspraak omdat deze bron ons inlicht over de formule
ring der vragen (meestal stelde men suggestieve of zelfs strikvragen)14, over de wijze 
van confrontatie tussen de beschuldigde en de getuigen (soms werden alle getuigen 
tegelijkertijd met de beschuldigde geconfronteerd, soms één voor één), en over de 
aard van de vragen die aan de getuigen gesteld werden (meestal letterlijk dezelfde 
vragen die al eerder aan de beschuldigde waren gesteld). Ook is het belangrijk te 
weten dat moordwapens en dergelijke werden beschreven en aan de beschuldigde 
werden voorgehouden tijdens de ondervraging15. Eveneens van belang zijn de ge-

10. RANB, no 47, L. Heymans, 21 november 1769; no 48, F. v. Liverlo, maart 1781. 
11. RANB, no 48, 'Interrogatoriën aan de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Ver-
eenigde Nederlanden overgegeven vanwegen den Advocaat Fiscaal van de Generaliteit...'. 
12. Ibidem, H. van de Look, 10 juli 1775. 
13. Bijvoorbeeld Ibidem, rapport van de Chirurgijnsconfrerie uit 's-Hertogenbosch over de doods
oorzaak van G. v. Rasteren, 21 oktober 1785. 
14. RANB, no 47, M. Petit, 6 januari 1767. 
15. Ibidem, M. Driessen, 6 maart 1765. 
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gevens over de tortuur: welke de toepassing, het verloop hiervan was en welke vra
gen er gesteld werden. Opvallend is dat een beschuldigde na een dergelijke zitting 
vaak niet meer in staat was zijn verklaring te ondertekenen16. 
Indien de verdachte niet naar volle tevredenheid van de schepenbank op de arti

kelen geantwoord - of bekend - had, werden hem later nog 'nadere articulen' voor
gehouden die nieuwe elementen uit het onderzoek ter sprake brachten of reeds be
antwoorde vragen herhaalden om op een bepaald aspect nog nader in te gaan. Na 
afloop van de ondervraging werden de artikelen met de antwoorden aan de ver
dachte en de eventuele getuigen voorgelezen. Soms wijzigden zij nog iets in hun ver
klaringen, maar meestal werden 'dezelven met heyligen en plegtigen eed bekrag-
tigt' en door zowel de beschuldigde en de getuigen als de commissarissen en de grif
fier ondertekend. 
Geregeld staan er verwijzingen naar de datum waarop het decreet van apprehensie 

of het dagement in persoon ten laste van een bepaalde verdachte was toegekend 
evenals de naam en de functie van de gerechtsdienaar die de beschuldigde en/of de 
getuigen voor die zitting van het schepencollege had gedagvaard17. 
Opvallend is dat in deze registers ook integraal de interrogatoriën opgenomen 

zijn welke de hoofdofficier van Rotterdam naar zijn Bossche collega opstuurde met 
als doel een burger van 's-Hertogenbosch te ondervragen over diens rol in een eco
nomisch misdrijf dat in Rotterdam uitgezocht en vervolgd werd18. Omgekeerd nam 
men ook de interrogatoriën op waarop getuigen op verzoek van het schepencollege 
van 's-Hertogenbosch door schout en schepenen van Amsterdam werden onder
vraagd19. Dit werpt licht op de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
jurisdicties. 

De studie van de criminaliteit wordt gediend door gegevens over woon- en ge
boorteplaats, ouderdom, geletterdheid, en soms het beroep van de beschuldigde. 
Sporadisch komen deze gegevens ook voor de getuigen voor. Vanzelfsprekend wor
den de aard van en de, al of niet relevante, omstandigheden rond het misdrijf uit
voerig uit de doeken gedaan. De antwoorden van de beschuldigden en de getuigen 
leveren een schat aan belangrijke gegevens op over hun houding ten opzichte van de 
rechtspraak, het schepencollege in het bijzonder en het dagelijks maatschappelijk 
gebeuren met zijn sociale rollen en intermenselijke relaties. 

d) De criminele rol 

De criminele rol bestaat uit met de hand geschreven registers die stapsgewijs het 

16. Ibidem, P. H. J. Maas, 19-20 maart 1771. 
17. Ibidem, M. Ruysch, 15-16 augustus 1766. 
18. Ibidem, A. v. Gestel, 17 januari 1770. 
19. RANB, no 49, M. Dijkmans, 28 mei 1789. 
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