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I. Inleiding 

 

Wanneer men heden op een doordeweekse dag de grote markt van Sint-Niklaas betreedt, is er 

weinig te bespeuren behalve een groot leeg plein met rondom een bescheiden promenade. Niets 

doet vermoeden dat op diezelfde plek nog geen 250 jaar geleden een meute stond toe te kijken 

hoe een zekere Joannes Janssens naar het schavot werd gebracht. De man werd daar 

vastgebonden op een dwars kruis, zijn armen en benen werden gebroken met een ijzeren staaf, en 

uiteindelijk ook zijn nek. Vervolgens werd zijn lijk geëxposeerd op een rad.
1
 

Het strafrecht uit het Ancien Régime was duidelijk geen lachertje. De vraag die zich stelt in deze 

masterproef is of er in de achttiende eeuw in het Waasland een humanisering plaatsvond ten 

opzichte van het bestaande, harde strafrecht. En is deze humanisering, als ze al plaatsvond, te 

wijten aan de invloed van de ideeën van de verlichting of is het integendeel een humanisering van 

onderuit?   

In een eerste deel wordt onderzocht wat het recht uit het Ancien Régime inhield, en of het over 

het algemeen werkelijk zo wreed was.  

In het tweede deel wordt de kritiek van de verlichtingsfilosofen onder de loep genomen, waarbij 

zich een aantal vragen opdringen. Van wie kwam er nu echt kritiek? Was deze kritiek ontstaan uit 

een humane bekommernis of had deze andere oorzaken?  

Een derde deel zal bestaan uit een casusbespreking van de vonnissen van het Leenhof van het 

Land van Waas. Daaruit zal blijken of er ter plaatse al dan niet sprake was van humanisering, en 

of deze plaatsvond voor of na de doorwerking van de verlichtingsidealen. 

                                                           
1
 Joannes Janssens, 14 februari 1782, nrs. 3643-3646. 
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II. Het bestaande strafrecht
2
 

Algemeen 

 

Onder het “bestaande strafrecht” wordt het recht verstaan dat onder druk komt te staan door de 

kritiek van degenen die ijveren voor meer humanisering in het strafrecht. Wat volgt is bijgevolg 

een overzicht van de juridische basis voor het later als “wreed” omschreven strafrecht.
3
 Of dit nu 

echt zo wreed was in het Land van Waas gedurende de 18
e
 eeuw, en of er ook effectief een 

humanisering plaatsvond, zal verderop blijken. Het overzicht van het toen bestaande strafrecht 

beperkt zich tot de punten die van belang zijn voor het onderzoek, het is geenszins de bedoeling 

een gedetailleerd overzicht te geven van het strafrecht uit het Ancien Régime.  

1. Bronnen
4
 

a. Wetgeving
5
 

i. Lokale rechtsregels  

 

Sommige leenmannen slaagden erin hun rechten uit te breiden in de late middeleeuwen, 

waardoor zij zich binnen hun grondgebied gingen gedragen als vorsten.
6
 Zo werden er keuren 

uitgevaardigd, die diverse bepalingen bevatten, die veel ruimer waren dan enkel het strafrecht. In 

1241 werd door Thomas van Savoyen, de toenmalige Graaf van Vlaanderen (en Johanna van 

                                                           
2
 De globale indeling in drie delen, namelijk oud recht, kritiek op dat oude recht en de uiteindelijke toetsing aan een 

casus wordt gebruikt door Quintens, zij het onder andere bewoordingen. T. QUINTENS, De humanisering van het 
strafrecht op het einde van de achttiende eeuw, masterproef Rechten Ugent, 2011, inhoudsopgave. 
3
 Al is er geen consensus over de “wreedheid” van het Ancien Régime in de rechtsleer, zie o.m. nuancering door D. 

A. BERENTS, “Galg en rad: “wrede straffen” in laat-middeleeuws Utrecht” in H. A. DIEDERIKS en H. W. ROODENBURG 

(eds.), Misdaad, zoen en straf. Aspekten van de middeleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden, 
Hilversum, Verloren, 1991, 85-101. 
4
 Voor de indeling van de bronnen van het recht worden de klassieke elementen wetgeving, rechtspraak, rechtsleer 

en gewoonte gebruikt. Verdragen zijn voor dit onderwerp van geen belang. 
5
 Indeling: J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht. De geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000), Leuven, 

Acco, 2006, 37-38.  
6
 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 37. 
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Constantinopel) de keure van het Land van Waas afgekondigd.
7
 In 1453 volgde een confirmatie 

van Filips de Goede.
8
 

ii. Vorstelijke ordonnantiën 

1. Criminele ordonnantiën 

 

In 1570 vaardigde Filips II drie ordonnantiën uit: de Criminele Ordonnantie, de Ordonnantie op 

den Stijl en de Ordonnantie op de Cijpiers.
9
 Alle toenmalige omstandigheden leidden ertoe dat er 

aandacht ging naar het strafrecht. Deze uitvaardiging gebeurde immers in de volle hevigheid van 

de tachtigjarige oorlog. In 1567, na de Beeldenstorm, werd de hertog van Alva geïnstalleerd in de 

Nederlanden. De opdracht tot het opstellen van de ordonnantiën werd door hem gegeven.
10

 Een – 

streng – strafrecht lag in de lijn van het bewind van de “ijzeren hertog” om de rust in de 

Nederlanden te doen wederkeren. 

 

Formeel bleven de ordonnantiën slechts van kracht tot aan de pacificatie van Gent in 1576, die 

ervoor zorgde dat ze werden afgeschaft.
11

 Hun al dan niet – gedeeltelijk - gewoonterechtelijk 

voortbestaan wordt in de rechtsleer betwist.
12

 Deze eerder theoretische discussie is – hoewel 

interessant – niet echt van belang voor een mogelijke tendens tot humanisering. Of de 

ordonnantiën als gewoonterecht bleven voortbestaan, hetzij als basis dienden voor andere 

wetgeving, het ene noch het andere doet afbreuk aan het feit dat ze een belangrijke invloed 

hebben gehad. 

                                                           
7
 P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, Gent, Petrus de Goesin, 1773, 46; W. PREVENIER en B. AUGUSTIJN 

(eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, 
44. 
8
 P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, supra, 54. 

9
 Voor een bespreking van deze ordonnantiën: o.m. E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en 

schadevergoedingsrecht. Een inleiding, Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2012, 127-129; M. VAN DE VRUGT, Aengaende 
criminele saken. Drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht, Deventer, Kluwer, 1982, 14. 
10

 M. VAN DE VRUGT, Aengaende criminele saken, supra, 15. 
11

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 38. 
12

 QUINTENS gaat in zijn masterproef in op de discusssie, zie T. QUINTENS, De humanisering van het strafrecht op het 
einde van de achttiende eeuw, masterproef Rechten Ugent, 2011, 5-6. 
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2. Specifieke regelgeving 

a. Bedelarij 

 

Het is geenszins de bedoeling hier reeds vooruit te lopen op de casusbespreking van het Land van 

Waas. Een merkwaardige vaststelling dringt zich echter al op om te bespreken binnen het kader 

van het bestaande strafrecht.  Bijna de helft van de vonnissen van het Leenhof van het Land van 

Waas zijn veroordelingen uitgesproken tegen bedelaars en vagebonden. Het grote aantal dwingt 

tot een nadere bespreking van het recht met betrekking tot de bedelaars in de 18
e
 eeuw.

13
 

Bedelarij is geen eenvoudig op te lossen probleem. Tot op vandaag neemt men ten opzichte van 

de bedelaar een dubbelzinnige houding aan. Enerzijds is de bedelaar een meelijwekkend figuur 

die dient geholpen te worden door middel van liefdadigheid, en is er een zekere aandacht voor 

preventie. Anderzijds is een teveel aan armoezaaiers een maatschappelijk probleem waar men 

van af wil, dit desnoods door middel van repressie. Bovendien is een groot aantal landlopers een 

voedingsbodem voor bendevorming, diefstallen en gebrekkige hygiëne, hetgeen dan weer leidt 

tot ziektes e.d.
14

 Overigens was bedelarij een wijdverspreide plaag, die zich niet beperkte tot het 

Waasland.
15

 Meer nog, zoals VAN DIEVOET het stelt: “landloperij en bedelarij waren een gesel 

voor de achttiende-eeuwse maatschappij”.
16

  

Aangezien ze met het probleem geconfronteerd werd, had de regering belangstelling voor de 

bedelarij. Karel VI vaardigde in 1734 een ordonnantie uit.
17

 Onder meer het mislukken van 

pogingen tot het oprichten van hospitalen in de steden, leidde in 1765 tot een nieuwe ordonnantie 

uitgevaardigd door Maria-Theresia van Oostenrijk. Volgens VANHEMELRYCK werden de strenge 

                                                           
13

 Voor specifieke aantallen en percentages: zie casus. 
14

 F. VANHEMELRYCK, Marginalen in de geschiedenis. Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken, 
Leuven, Davidsfonds, 2004, 33. 
15

 In Engeland stelde Alcock in 1754 dat “idle vagrants” ervoor zorgen dat de bestrijding van de misdaad is zoals het 
vechten tegen een meerkoppige Hydra. F. MCLYNN, Crime and Punishment in Eighteenth-century England, London, 
Routledge, 1989, 249. Ook in Frankrijk werd “la mendicité et le vagabondage” bestraft. B. GARNOT, Justice et société 
en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Gap, Ophrys, 2000, 231-232. 
16

 G. VAN DIEVOET, “Veertig jaar geschiedenis van het recht van de Zuidelijke Nederlanden in de 18
e
 eeuw (1950-

1990)”, TRG 1994, 447-448. 
17

 F. VANHEMELRYCK, Marginalen in de geschiedenis, supra, 38. 
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bepalingen over de vreemde bedelaars en het vagebonderen nergens volledig toegepast.
18

 Of deze 

stelling ook opgaat voor het Land van Waas zal uit de casusbespreking blijken. De bestraffing 

van bedelaars met schavot, geseling en brandmerking zou volgens dezelfde auteur pas aan het 

einde van de 18
e
 eeuw verlaten worden onder invloed van Goswin de Fierlant en Vilain XIIII, 

waarover meer in het deel van de kritiek op het bestaande strafrecht.
19

 Naast de reeds twee 

vermelde belangrijke ordonnanties werd er nog heel wat andere regelgeving over de “Ledig-

gangers, Bedelaers, Landt-loopers ende Vagabonden” uitgevaardigd. Specifieke regels werden 

bijvoorbeeld uitgevaardigd op 14 juli 1740, 15 oktober 1740, 12 juni 1745, 26 juli 1749 en 21 

maart 1757.
20

  

Het ging hier ook om ordonnanties die de plaatselijke patrouilles instructies gaven. Deze gingen 

zelfs zo ver dat de leden van een patrouille, waaronder “officiers ende inwoonders”, gewapend 

mochten rondlopen. Meer nog, wanneer een bedelaar zich verweerde of probeerde te ontsnappen, 

mochten ze hem met geweld oppakken of zelfs doden, voor het geval hij anders zou ontkomen.
21

 

In het placcaat van 26 juli 1749 werd voorts bepaald dat voor iedere dief of landloper die 

uitgeleverd werd aan de justitie en ter dood werd veroordeeld, een beloning werd uitgekeerd van 

tien pattacons. Elke opgepakte landloper was goed voor 5 pattacons.
22

 Dit soort wetgeving leidde 

mogelijk tot een klopjacht op bedelaars en dieven.
23

 Dit placcaat werd nog eens uitdrukkelijk 

bevestigd door een ordonnantie van 21 maart 1757.
24

 Naast deze repressieve regelgeving werd op 

27 februari 1764 een reglement gedecreteerd voor het onderhoud van de armen binnen het Land 

van Waas.
25

 Hoofdzakelijk kwam het erop neer dat wie behoeftig was, moest terugkeren naar zijn 

geboorteplaats, en het was die parochie die belast werd met het onderhoud van “zijn” armen.
26

 Na 

                                                           
18

 Bv. vreemde bedelaars moesten binnen 14 dagen het land uit op straffe van geseling. F. VANHEMELRYCK, 
Marginalen in de geschiedenis, supra, 39. 
19

 F. VANHEMELRYCK, Ellendelingen voor galg en rad. 1400-1800, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 89. 
20

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, behelsende alle de placcaeten, ordonnantiën ende decreten, 
Petrus de Goesin, 1763, 1055-1093. 
21

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1087. 
22

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1087. 
23

 In de casus zal dan ook blijken dat bedelarij en diefstal veruit de meest veroordeelden waren. 
24

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1093. 
25

 De aanleiding voor het opstellen van het reglement waren een aantal geschillen over wie de armen diende te 
onderhouden. J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, behelzende alle de placcaeten, reglementen, 
edicten, ordonnantiën, decreten, declaratien en tractaeten, Petrus de Goesin, 1786, 198-201. 
26

 Wie niet kan terugkeren, wordt daarheen getransporteerd. J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, 
supra, 198-199. 
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het placcaat van 1749 en de bevestiging ervan in 1757 was het wachten tot 14 december 1765 

voor een nieuwe ordonnantie.
27

 Ook deze ordonnantie voorzag in strenge straffen, waaronder 

lijfstraffen. Bedelaars, niet geboren in de landen van Hare Majesteit, dienden deze te verlaten. 

Degenen die er wel geboren waren, moesten vertrekken uit hun geboorteplaats.
28

 Van de “echte” 

armen moest een lijst worden opgemaakt per parochie, enkel die mochten bedelen.
29

 Premies op 

het vangen van een bedelaar werden ook in de ordonnantie van 1765 behouden, zij het enkel voor 

degenen die niet geboren waren in de landen van de vorstin.
30

 Het systeem van de premies zal 

ongetwijfeld veel misbruik hebben veroorzaakt. In 1773 werd daarom een ordonnantie 

uitgevaardigd die bepaalde dat voor een bedelaar, die later onschuldig bleek te zijn, er geen 

vergoeding werd uitbetaald.
31

 In 1782 werd een waarschuwing gepubliceerd waardoor de 

militaire wacht een vluchtende bedelaar alsnog mocht neerschieten.
32

 

b. Andere misdrijven 

 

Specifieke regelgeving werd voorzien voor bijvoorbeeld kerkdiefstal, die zeer streng bestraft 

werd.
33

 Kerkdiefstal zou immers de Goddelijke gramschap over de getroffen gebieden kunnen 

laten neerkomen.
34

 Aan iedereen die kerkdieven - die tot de doodstraf of een lijfstraf werden 

veroordeeld - kon vatten, werd een beloning uitgereikt.
35

 Een ander specifiek misdrijf dat 

uitgebreid werd geregeld was het verhandelen van besmet hoornvee.
36

 In 1769 was namelijk een 

veeziekte verspreid geraakt in het Hollandse gebied en men wou vermijden dat de besmetting zou 

overslaan. Dit opzet slaagde echter niet. Een half jaar later kwam er een nieuw edict, omdat de 

ziekte ondertussen ook verspreid was binnen het Waasland.
37

 De ziekte die de dieren 

droefgeestigheid, verduisterde of treurige ogen en andere onheilspellende symptomen bezorgde, 

                                                           
27

 Deze data zijn van belang voor de casusbespreking. Zie infra. 
28

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1678. 
29

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1679-1680. 
30

 12 gulden per bedelaar. J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1684. 
31

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1685-1686. 
32

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1703. 
33

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1059-1062. 
34

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1059. 
35

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1061. 
36

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1369-1438. 
37

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1375. 
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woedde echter voort ondanks de strafmaatregelen. Uiteindelijk werd in 1780 zelfs voorzien in 

een schadeloosstelling van de getroffen boeren.
38

 

De vorstelijke wetgeving bleef echter niet beperkt tot deze eerder uitzonderlijke misdrijven. De 

Constitutio Criminalis Theresiana van 1769 voorzag in een algemeen deel, en een deel met een 

opsomming van veel voorkomende misdrijven.
39

 Per misdrijf werden de verschillende aspecten 

ervan behandeld. Zo bevatte het artikel over diefstal een uitgebreide begripsomschrijving, de 

indiciën die aanleiding gaven tot onderzoek, voorlopige hechtenis en tortuur. De bestraffing werd 

omschreven, alsook welke de verzwarende en de verzachtende omstandigheden uitmaakten.
40

 

 

b. Rechtspraak 

 

Enerzijds is er de rol van de rechtspraak in de totstandkoming van nieuw recht. De wetgever kan 

niet alleen inspiratie zoeken in de bestaande rechtspraak bij het scheppen van nieuw recht, ook de 

rechtsleer ontwikkelt zich in belangrijke mate rond rechterlijke beslissingen, zeker wanneer het 

gaat om handboeken, rechtsgeleerde adviezen e.d. 

Anderzijds is er de rol van de rechter. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de 

hedendaagse rechter niet de bevoegdheden heeft waarover een strafrechter uit het Ancien Régime 

beschikte. Op basis van de wetgeving en rechtsleer werd het onderscheid gemaakt tussen 

ordinaire en extraordinaire misdrijven. Bij ordinaire misdrijven was een uitdrukkelijke straf 

bepaald door de wet of de gewoonte, de strafrechter kon deze wel verhogen of verlagen mits een 

grondige reden. Bij extraordinaire misdrijven diende hij zich enkel te laten leiden door zijn rede 

en zijn hart.
41

 Voorgaande opvatting stond nog een eind af van het legaliteitsbeginsel in 

strafzaken zoals we dat vandaag kennen. Ook van een motiveringsverplichting in rechte was nog 

                                                           
38

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1433-1435. 
39

 J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio Criminalis Theresiana, oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böheim x. 

x. Königl. Upost. Majestät Maria Theresia, Erzherzogin zu Oesterreich, x. x. peinliche Gerichtsordnung, 1769, 

Verzeichnis. 
40

 J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio Criminalis Theresiana, supra, 256-60. 
41

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 64. 
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geen sprake.
42

 De strafrechter was dan ook veel vrijer in zijn oordeel, wat meer mogelijkheden 

gaf tot het creëren van nieuw recht. 

Overigens is de kritiek op het oude strafrecht en de vraag naar humanisering ook een aanval op 

de “arbitraire” bevoegdheid van de strafrechter.
43

  

c. Rechtsleer 

 

De strafrechtsleer kwam in de Nederlanden pas tot ontwikkeling vanaf de 16
e
 eeuw.

44
 Het ging 

dan meer bepaald over de werken van de protagonisten Filips Wielant en Joos De Damhouder. 

Grote delen van het werk van Wielant werden overgenomen door De Damhouder. In de 17
e
 en 

18
e
 eeuw bleef men gebruik maken van het door De Damhouder vertaalde en uitgegeven werk 

van Wielant. Naast hen waren er nog talrijke criminalisten, waaronder Bossius, Bourdin, 

Carpzov, Christinaeus, Clarus, Farinacius, Jousse, Mattheus en Thévenau.
45

  

d. Gewoonte  

 

Net zoals in de rest van de Nederlanden werden in het Land van Waas de costumen opgetekend 

en gehomologeerd. Op de verandering van de aard en de kenmerken van het gewoonterecht wordt 

hier niet ingegaan, omdat dit van weinig belang is voor een onderzoek naar een eventuele 

humanisering van het strafrecht.
46

  

De invloed van de gewoonte, of ze nu gehomologeerd, opgetekend of geen van beide is, kan 

echter niet ontkend worden. Zoals eerder aangegeven beschikte de 18
e
-eeuwse strafrechter over 

een grote discretionaire marge. De schepenen of leenmannen die zetelden als strafrechter 

                                                           
42

 J. GILISSEN en F. GORLÉ, Historische inleiding tot het recht. Deel 1. Ontstaan en evolutie van de belangrijkste 
rechtsstelsels, Antwerpen, Kluwer, 1991, 273-274. 
43

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 65. 
44

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 39. 
45

 A. ASTAING, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d‘ Ancien Régime (XVI
e
 - XVIII

e
siècle). Audace et 

pusillanimité de la doctrine pénale française,Aix Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1999, 309-328; L. 
TH. MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, 
Antwerpen, De Sikkel, 1947, 34; E.V. MOELLER, Julius Clarus, der Kriminalist des 16. Jahrhunderts, Frankfurt, Scientia 
Verlag Aalen, 1977, 90-167. 
46

 Zie over het gewoonterecht en de optekening ervan bv. J. GILISSEN en F. GORLÉ, Historische inleiding tot het recht. 
Deel 1. Ontstaan en evolutie van de belangrijkste rechtsstelsels, Antwerpen, Kluwer, 1991, 199-201. 
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beschikten bovendien vaak niet over een goede opleiding, laat staan een juridische.
47

 Men kan 

dan ook slechts tot het besluit komen dat zij bij het uitoefenen van hun ruime bevoegdheden door 

een gebrek aan uitgebreide strafwetgeving, en vooral door een gebrek aan kennis, steunden op het 

gewoonterecht, ongeacht in welke vorm dit zich manifesteerde. 

i. Costumen van het Land van Waas 

 

Specifiek voor het Waasland waren de costumen “gedecreteert bij haere doorlugtige hoogheden” 

in 1618.
48

 Deze costumen waren opgedeeld in verschillende rubrieken, die verschillende thema’s 

behandelden.
49

 Het ging om uiteenlopende onderwerpen, zowel publiek als privaat recht, gaande 

van de bestuurlijke indeling tot de regeling van de huur. Bovendien waren de costumen ook voor 

het strafrecht een belangrijke rechtsbron. Eerst en vooral werd bepaald dat de Graaf van 

Vlaanderen in beginsel alle justitie uitoefende.
50

 Deze delegeerde echter de bevoegdheid tot het 

uitoefenen van die justitie aan de hoogbaljuw en de hoofdschepenen van het Land van Waas.
51

 

De costumen bepaalden onder andere de bevoegdheid, de termijnen, de lonen van de hoogbaljuw 

en de gravenmannen, en hun aanstelling. In de casusbespreking wordt verder ingegaan op de 

costumen bij het omschrijven van de instellingen en hun bevoegdheden. 

e. Conclusie 

 

Volgens MAES beschikte men in de Nederlanden voor het strafrecht voornamelijk over de keuren, 

de oude ordonnanties van 1570, het werk van Filips Wielant en de andere criminalisten, en de 

costumen als belangrijkste rechtsbronnen.
52

 Door de grote vrijheid van de rechter was er 

                                                           
47

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 71-72. Goswin de Fierlant zelf vond de lagere rechters onbekwaam. 
MONBALLYU, J., “De rol van de wetgever en de rechter bij de strafrechtsbedeling volgens Goswin de Fierlant (1735 – 
1804)”, TRG 2000, 294. 
48

 VAN DUYSE, P. F., Costumen van den Lande van Waes, manuscript, 1776, inleiding. 
49

 Deze rubrieken zijn de volgende: 1) van der hoogheyt ende jurisdictie; 2) van successien in leenen, erven, eijgen 
ende andere goed; 3) van [dovarie] ende bijlevinge 4) van huwelijke voorwaerde, ende giften tusschen man en wijf; 
5) van giften testamenten, ende uyttersten willen, legaten ende andere dispositien naer de doodt; 6) van 
inbrengen en recompense; 7) van houdenisse, regeeringe ende administratie van weesen en weese goedingen; 8) 
van vercoopinge ende belastinge; 9) van verhueringe ende hueringe; 10) van naerhede ende preferentie; 11) van 
prescriptien ende possessien; 12) van decreten. 
50

 Meer specifiek: hooge, middele ende nedere. P.F. VAN DUYSE, Costumen, supra, 4. 
51

 P.F. VAN DUYSE, Costumen, supra, 8. 
52

 L. TH. MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, supra 34. MAES heeft het over “De Damhoudere” maar dat is 
inhoudelijk dus voornamelijk Wielant. 
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bijgevolg een grote mate van rechtsonzekerheid.
53

 Anderzijds werd er meer en meer vorstelijke 

wetgeving uitgevaardigd.
54

 Uit de bespreking hierboven blijkt dat deze regels niet altijd beperkt 

bleven tot vage algemeenheden, maar wel degelijk de rechter beperkten in zijn oordeel. De mate 

waarin effectief ook rekening werd gehouden met deze regels zal blijken uit de casus. 

2. Materieel strafrecht 

a. Misdrijven 

 

Voor een goed begrip van het strafrecht in de 18
e
 eeuw dient opgemerkt te worden dat er 

gedurende het Ancien Régime verschillende misdrijven bestonden die heden gedecriminaliseerd 

zijn. Zo werden onder meer overspel en bedelen zwaar bestraft.
55

 

b. Straffen
56

 

i. Functie 

 

Hoewel diverse auteurs meerdere en verschillende functies van straffen onderscheiden, kan men 

–voor zover het gaat om het Ancien Régime – uiteindelijk besluiten tot twee grote motieven.
57

 

Enerzijds is er de vergelding van het begane onrecht. Anderzijds is er het idee van bescherming 

van het publiek belang tegen de criminaliteit, namelijk afschrikking of preventie. VAN DEN 

WYNGAERT stelt dat het voornaamste doel van bestraffing voor de Franse Revolutie vooral 

vergelding is.
58

 Dit lijkt echter moeilijk te verantwoorden, alleen al omdat veroordelingen 

publiekelijk werden uitgevoerd en de lezing van de 18
e
-eeuwse vonnissen leert dat vrijwel elke 

beslissing “andere ten exemple” werd genomen.
59

 

                                                           
53

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 130. 
54

 G. MARTYN, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, die Keure, 2011, 152. Een blik op de 
volumes van onder meer de “Placcaertboeken” zegt overigens genoeg. 
55

 F. VANHEMELRYCK, Misdadigers tussen rechter en beul. 1400-1800, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 
175-181; F. VANHEMELRYCK, Marginalen in de geschiedenis, supra, 39. 
56

 Indeling gesteund op J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 125-224. 
57

 Zie over de functies van straffen o.m. E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, 
supra, 113-114; E.V. MOELLER, Julius Clarus, supra, 117; J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 127-138; C. 
VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, supra, 18. 
58

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, supra, 18. 
59

 Beperkte lezing: enkel het Land van Waas, doch de bewoording wordt ook elders gebruikt. 
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ii. Soorten 

 

De strafrechter beschikte over een brede waaier van straffen. In de huidige rechtsleer wordt een 

indeling gemaakt tussen vermogensstraffen, schandestraffen, boetedoeningen, lijfstraffen, 

vrijheidsstraffen en doodstraffen.
60

 Binnen deze categorieën onderscheidt men verder 

verschillende straffen. Zo waren in het Land van Waas onder meer de geseling (lijfstraf), de bede 

om vergiffenis (boetedoening) en vooral de verbanning (vrijheidsstraf) populair.
61

 

Van belang is ook dat de doodstraf verschillende vormen kende. Zo was de opknoping de meest 

onterende straf voor laffe misdadigers, met als typevoorbeeld de dief.
62

 De onthoofding met het 

zwaard was een meer eervolle doodstraf.
63

 Hierbij wekte de bloederige overgang van leven naar 

dood meer weerzin en angst op dan bij de opknoping. Naast de connotatie met het karakter van 

het misdrijf, was het bewuste gebruik van de verschillende soorten doodstraffen dus ook een 

duidelijke uiting van de preventie en de afschrikking als doel van het strafrecht. Of zoals 

BARRING het stelt: “Wo das Blut so schreckhaft floβ, da war das Recht selbst in seiner Kraft und 

seiner Macht sichtbar geworden (…)”
64

 Dit kwam nog meer tot uiting bij het radbraken, de straf 

bij uitstek voor moordenaars. Anders dan bij de opknoping of de onthoofding werd bij het 

radbraken het hele lichaam getroffen door pijnigingen.
65

 

 

                                                           
60

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 114-115; J. MONBALLYU, Zes 
eeuwen strafrecht, supra, 139. 
61

 Hierop wordt uitgebreid ingegaan in de casusbespreking. 
62

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 146; F. VANHEMELRYCK, Ellendelingen voor galg en rad. 1400-1800, 
Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 15. 
63

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 146. 
64

 L. BARRING, Die Todesstrafe in der geschichte der menschheit, Frechen, Komet, 1967, 65. 
65

 Zie uitgebreid over het radbraken: H. VON HENTIG, Die Strafe. Frühformen und kulturgeschichtliche 
Zusammenhänge, Würzburg, Universitätsdruckerei H. Stürtz AG, 1954, 288-296. 
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3. Strafprocedure
66

 

a. Kenmerken 

i. Specifieke procedure 

 

Er bestond een afzonderlijke strafvordering die werd uitgeoefend door de baljuw, en die 

vordering was voorwerp van een afzonderlijk crimineel proces dat onderscheiden werd van het 

civiel proces.
67

 Toch waren er enkele uitzonderingen op deze scheiding, die echter een beperkt 

effect hadden of in de 18
e
 eeuw al in onbruik waren.

68
  

Deze procedure was slechts in beperkte mate wettelijk geregeld, maar onder invloed van de 

rechtsleer ontstond er toch enige uniformiteit.
69

 Niettemin was er toch variatie en bleven er 

verscheidene regionale en lokale “procesrechten” bestaan.
70

 

ii. Inquisitoir 

 

In de 18
e
 eeuw verliep het strafproces volgens de inquisitoire procedure. Al in de 16

e
 eeuw had de 

publieke strafvervolging de private verdrongen.
71

 Het inquisitoire karakter houdt in dat de 

strafprocedure over een aantal kenmerken beschikt. Deze zijn een verticale processtructuur met 

overwicht van de overheid, de aanwezigheid van een openbare aanklager die optreedt voor de 

maatschappij in haar geheel, een actieve, waarheidsvindende rol van de rechter met verregaande 

bevoegdheden, en ten slotte een geheim en niet-tegensprekelijk karakter.
72

 Het 18
e
-eeuwse recht 

vertoonde in sterkere mate deze kenmerken dan het huidige.
73

 De strafrechter had, zoals reeds 

                                                           
66

 Het gaat hier om de strafprocedure in de 18
e
 eeuw.  

67
 J. MONBALLYU, “De Hoofdlijnen van de criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen (16

de
 tot 18

de
 

eeuw)” in C. H. VAN RHEE, F. STEVENS en E. PERSOONS (eds.), Voortschrijdend procesrecht. Een historische verkenning, 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2001, 64-65. 
68

 J. MONBALLYU, “De Hoofdlijnen van de criminele strafprocedure”, supra, 65. 
69

 J. MONBALLYU, “De Hoofdlijnen van de criminele strafprocedure”, supra, 108. 
70

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 69. 
71

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 65. 
72

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, supra, 565-566. 
73

 J. MONBALLYU, “De Hoofdlijnen van de criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen”, supra, 72. 
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werd opgemerkt, een grote vrijheid en de waarheidsvinding werd niet belemmerd door de 

werking van grondrechten.
74

 

b. Soorten  

i. Civiele  

 

Bij het plegen van een licht misdrijf werd door de baljuw een civiele procedure ingeleid. Deze 

strafprocedure was analoog aan de gewone civiele procedure, met inbegrip van de mogelijkheid 

tot beroep.
75

 Net als de gewone civiele procedure heeft ze ook geen inquisitoir karakter. 

ii. Criminele  

 

In het geval van misdrijven bestraft met zware lijfstraf of doodstraf, werd de criminele 

strafprocedure opgestart.
76

 Deze begon met een voorbereidend onderzoek, waarin werd gezocht 

naar bezwaren die voldoende waren om iemand aan te houden of te dagvaarden.
77

 De tweede stap 

was het verhoor van de verdachte, waarna er beslist werd in een tussenvonnis of het proces 

voortgezet werd hetzij op ordinaire wijze, hetzij op extraordinaire wijze.
78

 In het geval men 

overging tot de ordinaire wijze werd, vooraleer er verdere onderzoeksmaatregelen werden 

getroffen, een debat gevoerd tussen de verdachte en de gerechtsofficier. Pas na het tussenvonnis 

werd eventueel overgegaan tot tortuur als onderzoeksmaatregel, al stelt BROERS dat tortuur bij de 

ordinaire zaken zeer zelden voorkwam.
79

  

c. Bewijsregeling en tortuur 

 

Er zijn twee grote principes die de bewijsregeling bepalen in het Ancien Régime. Enerzijds is er 

de taak van de rechter die met alle middelen de waarheid diende te zoeken, anderzijds waren er 

                                                           
74

 Afweging waarheidsvinding en grondrechten: C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, 
supra, 561. 
75

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 70. 
76

 J. MONBALLYU, “De Hoofdlijnen van de criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen”, supra, 68. 
77

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 71; J. MONBALLYU, “De 
Hoofdlijnen van de criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen”, supra, 81. 
78

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 71.  
79

 E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, supra, 71. 
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de wettelijke bewijsmiddelen. 
80

 De bewijsregeling leidde tot het aanwenden van tortuur omdat 

de bekentenis zo een groot belang had.  

i. Bewijsmiddelen 

 

Het getuigenbewijs verloor zijn belang omdat er zoveel strenge eisen aan de getuigen gesteld 

werden, zo mochten onder andere geestelijken en familie van de beklaagde niet getuigen. 

Desondanks namen sommige rechtbanken de verklaringen van ontoelaatbare getuigen in 

aanmerking voor een breukdeel.
81

  

Wat de aanwijzingen betrof, bestond er een wiskundige leer die hun waarde bepaalde. Men 

onderscheidde algemene vermoedens voor alle misdrijven en specifieke vermoedens die verband 

hielden met een welbepaald misdrijf. Meerdere lichte aanwijzingen vormden samen mogelijk een 

ernstige aanwijzing. TRAEST stelt enerzijds dat twee ernstige aanwijzingen een onbetwistbare 

aanwijzing uitmaakten, en dat een onbetwistbare aanwijzing een volledig bewijs gaf, hetgeen een 

rechterlijke beslissing en zelfs een veroordeling tot de doodstraf kon verantwoorden.
82

 Anderzijds 

stelt hij ook dat meerdere ernstige aanwijzingen werden beschouwd als een halfvol bewijs. Dit 

kon geen veroordeling verantwoorden, maar was wel zwaarwichtig genoeg om de rechter toe te 

laten de beklaagde aan de tortuur te laten onderwerpen. Dit lijkt een eigenaardige redenering 

aangezien twee ernstige aanwijzingen volstonden voor een veroordeling, maar meerdere ernstige 

aanwijzingen blijkbaar niet. Indien het hier niet gaat om een lapsus, blijkt uit zijn werk dat de 

“sluitend wiskundige” theoretische leer ofwel te ingewikkeld was om correct te worden 

uitgevoerd, ofwel niet overal consequent werd toegepast. Volgens MONBALLYU liet het 

bewijssysteem echter niet toe dat men een doodstraf of zware lijfstraf uitsprak op basis van 

aanwijzingen, hoe zwaar deze ook waren.
83

  

Hét bewijsmiddel bij uitstek was de bekentenis. Er werd een grote bewijswaarde aan toegekend 

en de opvatting bestond dat een bekentenis vereist werd voor een veroordeling tot de doodstraf.
84

 

In het graafschap Vlaanderen bepaalden meerdere costumen dat niemand tot een dood- of lijfstraf 

                                                           
80

 In die zin: P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys en Breesch, 1992,100. 
81

 P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, supra, 101. 
82

 P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, supra, 110. 
83

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 360. 
84

 P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, supra, 1992, 103-104.  
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kon veroordeeld worden zonder een bekentenis.
85

 Deze vereiste werd ook gesteld wanneer er 

volledig bewijs was verkregen door getuigenissen.
86

 De gerechtelijke bekentenis was een 

zogenaamd notorium iuris, waardoor de rechter geen ander onderzoek meer diende te verrichten, 

maar op basis daarvan uitspraak mocht doen.
87

  

 

Verder ingaan op de bewijsregeling uit het Ancien Régime is in het licht van het onderzoek niet 

zozeer van belang.
88

 

ii. Tortuur  

 

Tortuur werd beschouwd als een onderzoeksmaatregel, niet als straf.
89

 Een onderscheid werd 

gemaakt naargelang het doel. Enerzijds was er de voorbereidende tortuur, met het oog op het 

verkrijgen van een bekentenis, anderzijds was er de tortuur opgelegd aan een veroordeelde om de 

namen van de medeplichtigen te bekomen.
90

 Deze laatste vorm werd langer verdedigd, zelfs nog 

door Voltaire.
91

 Voor dit “scherp examen” werden overigens voorwaarden gesteld.
92

 Sommige 

rechters lieten dit echter ook toe in andere gevallen.
93

 Over de duur van de tortuur zijn de 

meningen verdeeld. MONBALLYU leert ons dat de duur van de pijniging noch in de wet noch in de 

                                                           
85

 J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 360; J. MONBALLYU, “De Raad van Vlaanderen en de hervorming van 
het strafrecht (1756-1787)”, TRG 1996, 62. 
86

 J. H. LANGBEIN, Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Régime, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1977, 17. 
87

 Over de andere notoria en probationes, zie P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, supra, 111-112. 
88

 In de bestudeerde vonnissen in het Land van Waas was er quasi in alle gevallen waar er bewijs nodig was een 
bekentenis voorhanden. Zie infra. In het geval van bijvoorbeeld banbreuk was er geen bijkomend bewijs nodig, het 
feit dat de dader opgepakt werd in een gebied waar hij zich niet mocht begeven was op zich voldoende bewijs. 
Overigens werd ook in het Land van Waas het gebruik van tortuur niet geschuwd, wat verder zal blijken in de 
casusbespreking. 
89

 Nuancering: naast de twee vormen als bewijsmiddel beschouwde bijvoorbeeld CLARUS de tortuur ook als straf. 
Het ging dan meer bepaald om een ordestraf bij het verhoor, of als onderdeel van een lijfstraf. E.V. MOELLER, 

Julius Clarus, supra, 162-163. 
90

 P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, supra, 106-107; J. VERVAELE, Rechtsstaat en recht tot straffen, Antwerpen, 

Kluwer, 1990, 59.  
91

 J. H. LANGBEIN, Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Régime, supra, 17. 
92

 Deze steunen voornamelijk op het werk van Wielant: zie o.m. E. J. M .F. C. BROERS, Geschiedenis van het straf- en 
schadevergoedingsrecht, supra, 76-77; L. TH. MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en 
cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerpen, De Sikkel, 1947, 135-137. Over welke de indiciën ad torturam 
waren op basis van onder meer het werk van Thévenau, zie A. ASTAING, Droits et garanties de l’accusé dans le procès 
criminel d‘ Ancien Régime, supra, 316-322. 
93

 L. TH. MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, supra, 136-137. 
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rechtsleer bepaald was.
94

 Volgens TRAEST was er een maximumduur van één uur, die echter niet 

werd nageleefd.
95

 

4. Instellingen 

 

Het is nuttig even in te gaan op een aantal instellingen uit het Ancien Régime en hun 

bevoegdheden, om de rol van de rechtspraak te kunnen begrijpen. Bovendien is het een vereiste 

om deze instellingen te schetsen vooraleer in de casus wordt ingegaan op de specifieke positie 

van het Leenhof van het Land van Waas. Alleen deze die van belang zijn voor het onderzoek 

worden besproken. Dit neemt niet weg dat er nog andere bestonden, zoals bijvoorbeeld de 

Hofrechtbanken en de Wetachtige Kamer.
96

 Het ging hier niet om strikt gerechtelijke 

instellingen, zij beschikten vaak over bevoegdheden die vandaag door de scheiding der machten 

onmogelijk door één instantie kunnen worden uitgeoefend. 

a. De Geheime Raad 

 

De Geheime Raad bleef overeind tot het einde van het Ancien Régime. De bevoegdheden van de 

Raad zijn velerlei. Enerzijds was het formeel een consultatief regeringscollege, met in de praktijk 

een beslissingsbevoegdheid, anderzijds sprak de Raad ook recht.
97

 Een uitvoerige bespreking van 

het ontstaan, de geschiedenis en de diverse bevoegdheden van de Raad is hier niet op zijn plaats. 

Wat van belang is, is dat er gedurende de 18
e
 eeuw enkele onderbrekingen in zijn bestaan 

plaatsvonden, onder het Anjouaans regime en gedurende de eerste jaren van het Oostenrijkse 

bewind (1702-1725) en onder Jozef II (1787-1791).
98

 In 1787 Richtte Jozef II twee instellingen 

op ter vervanging van de Geheime Raad: de Algemene Regeringsraad (voor politieke en 

administratieve aangelegenheden) en de Soevereine Raad van Justitie (hoogste gerechtshof en 
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ministerie van Justitie). De bevoegdheden van deze Soevereine Raad werden na de afschaffing 

ervan aan de Algemene Regeringsraad toebedeeld.
99

 Gedurende de Brabantse Omwenteling 

vormden de gevluchte raadsheren van deze Algemene Regeringsraad de Jointe te Luxemburg en 

te Trier, en later de Koninklijke Commissie te Luxemburg. Leopold II herstelde echter de situatie 

in de Oostenrijkse Nederlanden zoals ze voor de grote hervormingen van zijn voorganger 

bestond.
100

 

b. De Grote Raad van Mechelen 

 

Vlaanderen behoorde samen met Namen en Luxemburg voor het grootste deel van de achttiende 

eeuw tot het ressort van de Grote Raad van Mechelen.
101

 De Grote Raad was enerzijds de hoogste 

beroepsinstantie, en anderzijds had hij de bevoegdheid te oordelen over enkele specifieke 

aangelegenheden.
102

 De beroepsmogelijkheid betrof enkel burgerlijke zaken. De bevoegdheid tot 

het beslechten van de specifieke aangelegenheden was niet eenduidig, en sommige daarvan 

werden ook uitgeoefend door de Geheime Raad.
103

 Wat de criminele zaken betreft, gaat het 

vooral om hofpersoneel.
104

 De Grote Raad was immers in eerste aanleg bevoegd voor de 

beslechting van zowel burgerlijke als strafrechtelijke geschillen waarbij bepaalde 

hooggeplaatsten waren betrokken.
105
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c. De Raad van Vlaanderen 

 

Het Land van Waas maakte deel uit van Rijks-Vlaanderen en viel onder het ressort van de Raad 

van Vlaanderen.
106

 Als hoogste gerechtshof zetelend in Vlaanderen was de Raad bevoegd voor de 

behandeling van aan de vorst voorbehouden zaken waar de andere rechtbanken geen kennis van 

mochten nemen, waaronder ook bepaalde criminele.
107

 Overigens sprak hij ook recht in alle 

strafzaken die bij hem aanhangig waren gemaakt, waarvoor geen verwijzing was gevraagd door 

een lagere rechtbank.
108

 Daarnaast had de Raad nog andere taken, waaronder adviesverlening aan 

de centrale regering, verlenen van bepaalde octrooien e.d.
109

 In 1787 vaardigde Jozef II een 

verordening uit, waarbij de justitieraden werden afgeschaft in het kader van de gerechtelijke 

hervormingen. Dit was het startpunt van een woelige periode voor de Raad, met als eindpunt de 

afschaffing ervan, en de instelling van eigen organen door de Franse bezetter.
110
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III. Kritiek op het bestaande strafrecht 

1. Kritiek op het strafrecht: een nieuwigheid op het einde van de 18
e
 eeuw? 

 

In de rechtsleer wordt steeds het belang benadrukt van de werken van verlichte geesten aan het 

einde van de 18
e
 eeuw op de humanisering van het strafrecht.

111
 BROERS bijvoorbeeld heeft het 

over de vertegenwoordigers van de Klassieke Richting, “die een strafrecht voor ogen stond 

waarin zo min mogelijk wreedheden waren opgenomen”.
112

 Het valt niet te ontkennen dat deze 

strekking een grote impact heeft gehad. Toch dienen een aantal zaken opgemerkt te worden.
113

 

Ten eerste is het uitdoven van inhumane straffen geen fenomeen dat uitsluitend eigen is aan de 

tweede helft van de 18
e
 eeuw. De vogelvrijverklaring werd beperkt tot verbanning in de 14

e
 

eeuw.
114

 De verminkende straffen (afhouwen van ledematen, uitsteken van ogen e.d.), alsook de 

verdrinking en het levend begraven verdwenen op het einde van de 16
e
 eeuw.

115
  

Ten tweede is het “wrede strafrecht” van het Ancien Régime vaak een veralgemening. Uiteraard 

bestonden er gruwelijke straffen, maar hun belang wordt overschat door het sensationele karakter 

ervan.
116

 De beschikbaarheidsheuristiek speelt hierbij een grote rol, ook bij de studie van 
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vonnissen achteraf.
117

 De kans om slachtoffer te worden van een terroristische aanslag is 

statistisch uitermate klein, toch is de angst ervoor veel groter dan die voor pakweg een 

verkeersongeval of het gevaar van ongezonde voeding.
118

 Een klein aantal gruwelijke straffen 

volstaan voor de perceptie van een hard strafrecht. Uiteraard valt geen enkele wreedheid goed te 

praten, of ze nu veel voorkomend is of niet, men dient echter wel het geheel te nuanceren.
119

 

Ten slotte rest nog een bemerking over de rationaliteit. De Klassieke richting ijverde voor een 

rationeler strafrecht. Een van de hoogtepunten van irrationaliteit vindt men terug in de 

heksenprocessen. In de Zuidelijke Nederlanden werden de laatste heksen in 1684 en 1691 

verbrand.
120

 Als men het heeft over een rationeler strafrecht is het uitdoven van de 

heksenvervolgingen toch een belangrijke verwezenlijking, en het is er een die al dateert van de 

17
e
 eeuw. 

2. De “klassieke” kritiek: Beccaria & co 

a. Eerbetoon aan de onbekende hervormer 

 

Nog voor het werk van Beccaria verscheen, gingen er reeds stemmen op die pleitten voor een 

beter strafrecht.
121

 Zo deed in 1736 een zekere Philips Frans Pieter Roose reeds een voorstel tot 

het oprichten van een tuchthuis in de stad Mechelen.
122

 Het ging hier ook om magistraten die 

soms verassend vooruitstrevende straffen uitspraken.
123

 In de jaren 1750 waren er pogingen om 

de bedelaars in hospitalen te voeden en een job te leren in plaats van hen te geselen of te 
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verbannen.
124

 Ongetwijfeld zullen er ook andere losstaande gevallen geweest zijn, met mogelijk 

lokaal succes. 

Deze initiatieven, reeds in het begin van de 18
e
 eeuw tonen aan dat hier en daar de wil bestond 

om tot een humanisering van het strafrecht te komen. Men kan daarbij de vraag stellen of er op 

het einde van de 18
e
 eeuw al niet een gematigder klimaat bestond, waarin ideeën als die van 

Beccaria gemakkelijker doorgang vonden. Het lijkt dan ook veel waarschijnlijker dat er op een 

hoger niveau in het rechtsgebeuren al een zekere wil tot verandering aanwezig was, dan dat 

Beccaria en enkele andere schrijvers een hele generatie plotsklaps tot inzicht hebben gebracht. 

Deze wijziging in het denken zal ongetwijfeld deels te danken zijn aan figuren als een Philips 

Roose, die het pad gedeeltelijk geëffend hebben voor latere hervormingen.
125

 Bevestigend daarbij 

is de vaststelling dat de “radicale” hervormingen plaatsgebonden waren. Zo was er in de 

Zuidelijke Nederlanden allerminst een algemene vraag naar verandering, wat duidelijk bleek uit 

de Brabantse omwenteling.
126

 De gehate verandering die Jozef II voor ogen had, hield onder 

meer net de hervorming van het gerechtelijk apparaat in. Daaruit blijkt dat er een zekere 

atmosfeer aanwezig moet zijn, vooraleer nieuwe ideeën ingang kunnen vinden.
127

 Vanuit dat 

opzicht had Beccaria het grote geluk dat er een publiek bestond voor zijn opvattingen, en dit voor 

een stuk omdat anderen voor hem reeds verscheidene pogingen hadden gedaan.
128

 Zijn 

gedachtegoed kreeg gedeeltelijk uitwerking in de Nederlanden doordat het bestuur er vatbaar 

voor was, niet omdat alle lokale rechters van zijn gelijk overtuigd waren.
129

 Geheel in die lijn 

stelt J. M. BEATTIE dat er omstreeks de jaren 1750 steeds meer kritiek rees binnen het toenmalige 
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Engeland over de gebrekkige werking van het gerechtelijk apparaat en het falen van het strafrecht 

in het algemeen.
130

 Die groeiende twijfel was volgens hem de reden van de grote invloed die het 

werk van Beccaria kon verwerven binnen het Engelse recht.
131

  

Ook dient opgemerkt te worden dat De Montesquieu, gelinkt aan zijn staatkundige ideeën, ook 

reeds wees op bepaalde punten in verband met het strafrecht.
132

 Onder meer de gewenning aan 

wrede straffen, waardoor een gewelddadige overheid steeds verder moest gaan om hetzelfde 

afschrikkingseffect te verkrijgen.
133

 Hij stelde ook dat de doodstraf niet toegepast diende te 

worden voor een breed scala aan misdrijven, maar enkel voor moord en andere ernstige 

misdaden, en dat de straf in verhouding diende te staan tot het misdrijf. Op basis van zijn werk 

stelde de Raad van Vlaanderen in 1760 reeds een advies op dat het proportionaliteitsbeginsel 

steunde, en vroeg om het invoeren van een straf tussen de eeuwige verbanning en de doodstraf, 

nl. de dwangarbeid.
134

 De bedenkingen van De Montesquieu werden door Beccaria verder 

uitgewerkt.
135

 

b. Beccaria 

 

Het is onmogelijk te spreken over de humanisering van het strafrecht in de 18
e
 eeuw, en niet even 

dieper in te gaan op het werk van Beccaria.  

Op basis van “Over misdaden en straffen” komt men tot de vaststelling dat Beccaria streefde naar 

een versterking van het staatsgezag, en meer bepaald dat van de absolute vorst.
136

 Het is tekenend 

dat hij het gewone volk als “niet ontwikkeld en niet tot nadenken geneigd” bestempelde.
137

 

Beccaria, of alleszins zijn werk, speelde in de kaart van de verlichte despoot die voor het volk 

bepaalde wat al dan niet goed voor hen was. Het ging hier niet alleen om de verlichte gedachte 
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die “een maximaal geluk voor een maximaal aantal mensen” nastreefde.
138

 Hoe verlicht de 

despoot in kwestie ook wel mocht zijn, een sterker legaliteitsbeginsel leidde tot een grotere 

gebondenheid van de rechter en meer macht voor het centrale gezag. Vanuit dat oogpunt was het 

wellicht verstandig van Beccaria om zijn moderne, humane ideeën te koppelen aan de 

theoretische uitbouw en het steunen van dat centrale gezag. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 

zijn betoog tegen de doodstraf. Hierin verzekerde hij een menslievende vorst onder andere van 

een ereplaats in de geschiedenis die de roem van Romeinse keizers als Titus, Antoninus en 

Trajanus overtreft.
139

 

Dit alles neemt niet weg dat in het werk van Beccaria grote principes werden uiteengezet die nu 

van fundamenteel belang worden geacht voor het strafrecht. Zo komen het Legaliteitsbeginsel, 

het proportionaliteitsbeginsel en het vermoeden van onschuld aan bod.
140

 Bovendien pleitte hij 

voor een andere invulling van de functie van straffen. Volgens hem was vergelding nutteloos, en 

vormde preventie, zowel het voorkomen van recidivisme als de afschrikking naar de 

maatschappij toe, het enige doel van bestraffing.
141

 

Een andere grote verdienste van Beccaria was zijn kritiek op de doodstraf. Deze was volgens hem 

niet uit te spreken op basis van een recht en ze zou ook niet nuttig zijn.
142

 Naast de argumenten 

die hij aanvoerde ligt het belang van zijn werk ook in het openbreken van het debat over de 

doodstraf. De rechtmatigheid van de doodstraf was voordien wel al in vraag gesteld door De 

Montesquieu, maar Beccaria was de eerste – waarvan bekend is – die openlijk tegen de doodstraf 

als dusdanig pleitte.
143

 Het gevolg daarvan was dat vele rechtsgeleerden van zijn tijd zijn mening 

nog niet volledig volgden, maar wel tot een beperktere toepassing van de doodstraf kwamen.
144
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Over de invulling van de gevangenisstraf werd in “Over misdaden en straffen” niet ingegaan.
145

 

Desondanks was het werk de basis voor het debat over en het experimenteren met de 

vrijheidsberoving als straf.
146

 Zoals reeds vermeld bestonden echter ook voor het verschijnen van 

het werk van Beccaria reeds initiatieven zoals het oprichten van tuchthuizen. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het enthousiasme waarmee “dei delitti e delle pene” 

onthaald werd door de Franse verlichtingsfilosofen, waaronder een commentaar van Voltaire, 

heeft bijgedragen tot het succes van het werk.
147

 

c. De Fierlant 

 

De invloed van Goswin de Fierlant kwam voort uit twee aspecten. Het ene uit zijn werk, het 

andere uit zijn positie. Hij was lid van de Geheime Raad als tak van de wetgevende macht. Op 

een bepaald moment was hij de hoogste rechter in de Nederlanden.
148

 Het werk van zo een 

invloedrijk figuur had vanzelfsprekend meer onmiddellijke navolging dan dat van een onbekend 

auteur.  

Net zoals Beccaria was de Fierlant een trouwe gezant van zijn broodheer. Ook hij was een grote 

voorstander van het legaliteitsbeginsel want de Oostenrijkse strafwet diende onder meer de 

bevoegdheden van de verschillende strafrechtbanken vast te leggen.
149

 Zoals al eerder opgemerkt 

werd was dit een vorm van centralisatie van het gezag. Ongetwijfeld was het echter een goede 

zaak dat op die manier wantoestanden werden opgelost en dat men op die manier onrechtvaardige 

of arbitraire uitspraken van onbekwame rechters kon vermijden.
150
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In tegenstelling tot Beccaria was de Fierlant er niet van overtuigd dat de doodstraf onrechtmatig 

en nutteloos zou zijn.
151

 Ingevolge het sociaal contract was het opleggen van een doodstraf 

volgens hem rechtmatig.
152

 Ook Diderot plaatste die bemerking overigens bij de argumentatie 

van Beccaria.
153

 Ongeacht of het sociaal contract er nu bij betrokken wordt of niet, er blijft over 

de rechtmatigheid en het nut van de doodstraf tot op heden veel discussie bestaan. 
154

 

In opdracht van de vorsten Maria-Theresia en Jozef II bepleitte de Fierlant de afschaffing van de 

tortuur als onderzoeksmaatregel.
155

 Of dit ook effectief doordrong tot de lagere rechtbanken is 

twijfelachtig.
156

 Zo stelt MONBALLYU dat Jozef II, bij decreet van 1781, persoonlijk moest 

worden geïnformeerd over elk doodvonnis, waarop hij vervolgens systematisch gratie 

verleende.
157

 De lezing van de vonnissen van het Leenhof van het Land van Waas leert ons dat in 

1782 toch een delinquent veroordeeld werd tot radbraking.
158

 Nergens in het vonnis werd 

overigens melding gemaakt van berichteving aan Jozef II. 

d. Vilain XIII en het tuchthuis 

 

Jean Vilain XIII kreeg de opdracht om een systeem uit te denken dat een oplossing vormde voor 

het probleem van de talrijke bedelaars en de daarmee gepaard gaande criminaliteit.
159

 De grote 

oorzaak, de ledigheid, diende bestreden te worden door delinquenten op te sluiten in 
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tuchthuizen.
160

 Het een en ander leidde tot de oprichting van een tuchthuis te Gent in 1772-

1775.
161

 

Het systeem was geen nieuw fenomeen. Al in 1596 werden in Amsterdam tuchthuizen opgericht 

waar veroordeelden moesten werken. De oprichting ervan werd deels geïnspireerd door het werk 

van Coornhert, die geloofde dat een bepaalde periode dwangarbeid de ledigheid zou uitroeien en 

van de veroordeelden vlijtige mensen zou maken die naderhand hun brood zouden kunnen 

verdienen doordat zij geleerd hadden te werken.
162

 Later werden in 1717, 1719 en 1737 werden 

in Bergen en Brussel ook tuchthuizen opgericht.
163

 Naast het bestrijden van de ledigheid was er 

aan het tuchthuis ook een economisch motief verbonden.
164

 

Het grote belang zit dan ook niet in de techniek van het tuchthuis, maar wel in een aantal 

specifieke kenmerken. In de eerste plaats was het Gentse tuchthuis een provinciaal tuchthuis, in 

tegenstelling tot zijn stedelijke voorgangers.
165

 De Raad van Vlaanderen had in een advies in 

1772 overigens aan de regering gevraagd om voor nieuwe tuchthuizen betere reglementen uit te 

werken dan die in de bestaande stedelijke en buitenlandse instellingen.
166

 In de tweede plaats 

begon de gevangenisstraf samen met de opkomst van het tuchthuis als volwaardige straf op te 

komen.
167

 Uit de rechtspraak van het Leenhof van het Land van Waas blijkt bijvoorbeeld dat de 

rechters meer en meer gevangenisstraffen uitspraken en daarbij verwezen naar het tuchthuis te 

Gent. Deze toename hoeft echter niet noodzakelijk te danken zijn aan deze instelling. Voor 

kleinere misdrijven werden in dezelfde periode ook gevangenisstraffen uitgesproken die werden 

uitgevoerd in de plaatselijke “gevangenis”, waar men enkele jaren tevoren ook niet in die mate 

tot die straf overging. Desondanks beschikte men toen waarschijnlijk ook al over de mogelijkheid 

om veroordeelden op te sluiten in de lokale “gevangenis”. Het is dan ook niet denkbeeldig dat de 
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populariteit van het Gentse tuchthuis –al dan niet gedeeltelijk- te wijten was aan de veranderde 

tijdsgeest die positiever stond ten opzichte van de gevangenisstraf als vrijheidsstraf. Het zou 

echter ook kunnen dat het als inspiratie diende voor het opleggen van kleine gevangenisstraffen 

in de eigen gemeente. 

e. Bewijsregeling en tortuur 

 

Bepaalde rechtsleer beweert dat de weerstand tegen de tortuur niet uitging van praktijkjuristen 

maar van filosofen, rechtsgeleerden en verlichte despoten.
168

 Het was echter niet de invloed van 

de humane ideeën van de verlichting die ervoor zorgde dat het gebruik van tortuur verminderde 

en zelfs werd afgeschaft. De meeste auteurs zijn het eens dat de mogelijkheid om straffen uit te 

spreken, louter op basis van aanwijzingen, ertoe leidde dat de tortuur overbodig werd.
169

 Het ging 

namelijk om de weg van de minste weerstand: een rechter die een straf wilde opleggen had geen 

bekentenis meer nodig, maar kon dit doen op basis van aanwijzingen. Dit werd dan later de 

innerlijke overtuiging van de strafrechter.
170

 In 1773 stelde de Raad van Vlaanderen dat tortuur 

enkel mocht gebruikt te worden bij moeilijk te bewijzen misdrijven en het opsporen van 

eventuele medeplichtigen.
171

 De laatste foltering in de Raad van Vlaanderen dateert van 1767.
172

  

 

Het was dus de veranderde bewijsregeling die heeft geleid tot het verdwijnen van de tortuur, en 

niet de humane idealen van de verlichting. Overigens bestond het verzet tegen de tortuur al 

eeuwenlang vooraleer de werken van de Klassieke richting werden neergepend. LANGBEIN stelt 

dat Thomasius, Beccaria en Voltaire eigenlijk laatkomers waren in een traditie van kritiek die zo 

oud was als het systeem zelf.
173

 Dat de tortuur in het Europese bewijsrecht zo lang bleef bestaan 

was niet te danken aan het feit dat het verzet ertegen uitbleef, maar aan het feit dat er geen 
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alternatief was voor het bewijssysteem dat afhankelijk was van de bekentenis.
174

 Volgens 

LANGBEIN heeft het Romano-canonieke bewijsrecht zijn kracht reeds verloren in de 17
e
 eeuw, 

waarbij zich een nieuw bewijsrecht ontwikkelde naast het klassieke, en dit uiteindelijk 

verdrong.
175

 Dit lijkt een aannemelijke theorie, aangezien het gaat om een geleidelijke evolutie, 

die overigens doet denken aan het verdringen van de accusatoire door de inquisitoire procedure. 

f. Humanisering? 

 

De vraag dient gesteld of deze kritiek op het strafrecht van het Ancien Régime ingegeven was 

door de bekommernis om een meer humaan strafrecht te bekomen. Beccaria en andere 

verlichtingsfilosofen zouden de doodstraffen willen terugdringen ten gunste van de 

vrijheidsbenemende straffen, en zouden voorstander zijn van een milder strafstelsel, van meer 

menselijkheid.
176

 In het algemeen kan die stelling zeker te worden bijgevallen, maar er is nood 

aan nuancering. TEN CATE beweert dat men in de zeventiende eeuw uitging van 

utiliteitsgedachten, zoals Langlaeus dat deed. Tevens beweert hij dat men in de laatste helft van 

de achttiende eeuw daarvan niet langer uitging, maar van humane overwegingen.
177

 Zijn visie 

lijkt echter betwistbaar. 

Ten eerste dient eraan herinnerd te worden dat het enige doel van de straf volgens Beccaria de 

afschrikking was.
178

 In zijn betoog tegen de doodstraf wees hij erop dat de straf niet nuttig is 

onder meer omdat het menselijke temperament meer weerstand biedt aan pijnen van 

voorbijgaande aard dan aan een leed met een langdurig en bestendig karakter.
179

 Het leek hem 

dan ook aangewezen over te gaan tot de levenslange slavernij. Zijn argumentatie hiervoor was 

dus echter niet van humane aard. Meer nog, de “eeuwigdurende slavernij” gaf volgens hem één 

enkele misdaad de gelegenheid om vele en blijvende voorbeelden te stellen om eventuele 
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boosdoeners hun kwaad opzet te ontraden.
180

 Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat het betoog van 

Beccaria tegen de doodstraf enkel steunde op die redenen, hij formuleerde nog tegenargumenten 

die wel getuigen van een humane bezorgdheid.
181

 Toch is het opmerkelijk dat ook een ander 

verlicht filosoof als Diderot stelde dat een harde en wrede slavernij als bestraffing is te verkiezen 

boven de doodstraf, zij het alleen maar wegens haar doelmatige werking.
182

  

Ten tweede kan men zich inzake de vrijheidsstraffen de vraag stellen of het veroordelen van een 

bedelaar tot opsluiting in een tuchthuis een meer humane straf is dan de loutere verbanning buiten 

een bepaald rechtsgebied. Een rechtbank, zoals het Leenhof van het Land van Waas, kan 

oordelen tot een verbanning buiten haar rechtsgebied voor een bepaalde periode. In geval het gaat 

om iemand die niet woont in het Waasland en er geen band mee heeft, lijkt dit ongetwijfeld een 

minder wrede straf dan de opsluiting voor eenzelfde tijd in het Gentse tuchthuis.
183

 In 1772 stelde 

de Raad van Vlaanderen in een advies dat onder meer de verbanning weinig efficiënt was, 

vandaar dat hij pleitte voor de invoering van de gevangenisstraf.
184

 Ook dit is geen humane 

overweging, maar een doelmatige ingreep tot het versterken van het afschrikwekkende effect van 

de bestraffing. Bepaalde rechtsleer die stelt dat een verbanning een even goede bescherming van 

de maatschappij was als een gevangenisstraf, kan niet helemaal worden bijgetreden.
185

 Ofschoon 

het doel hetzelfde was, blijkt dat er in de praktijk veel banbreuk werd gepleegd, vaak 

herhaaldelijke malen na elkaar.
186

 Bovendien leidde verbanning tot een verschuiving van het 

probleem binnen Vlaanderen, indien deze straf beperkt werd tot bijvoorbeeld slechts het 

Waasland.  
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3. Civilisering 

 

Sommige auteurs koppelen het strafrecht aan het sociologische kader van ELIAS over de 

civilisering van de maatschappij.
187

 Ongeacht de vraag of de theorie van het civilisatieproces kan 

worden doorgetrokken naar het strafrecht is ze in het kader van dit onderzoek niet van cruciaal 

belang. De uiteindelijke conclusie zal –mits nuanceringen- besluiten tot humanisering of geen 

humanisering in het Land van Waas binnen de onderzochte periode. Beide resultaten zijn perfect 

in te passen in de theorie van het civilisatieproces. Deze periode beslaat nog geen 50 jaar. De 

civilisering is een eeuwenlange evolutie. Dit proces is echter niet rechtlijning, maar kent zowel 

progressieve als regressieve golven.
188

 Bijgevolg, of er nu humanisering is of niet, er is steeds een 

plaats aan te geven binnen het civilisatieproces. 
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III. Casus. Het Land van Waas. 

1. Situering 

a. Algemeen 

 

Door de keure van 1241 werden bepaalde parochies onder het gezag en de jurisdictie van het 

Hoofdcollege van het Land van Waas gebracht.
189

 Hoewel de Wazenaars door de keure een eigen 

schepencollege verkregen, bleef de baljuw van Gent er nog geruime tijd de feitelijke macht 

uitoefenen.
190

 Naast de keuregemeenten waren er ook nog de zogenaamde Apanagegemeenten, 

vrije polders en vazallen van de keure.
191

 Deze gemeenten stonden onafhankelijker ten opzichte 

van het Hoofdcollege, de ene al meer dan de andere.
192

 De Apanagegemeenten hadden niets 

gemeen met de parochies van de keure, behalve in zaken aangaande de generaliteit van het 

Waasland.
193

 

 

b. Bevoegdheid strafzaken 

i. Gemeenten 

 

Zoals reeds vermeld werd het onderscheid gemaakt tussen gemeenten van de keure, 

Apanagegemeenten, vrije polders en vazallen van de keure. De gemeenten van de keure waren 

bevoegd voor misdrijven die een overtreding van de politiereglementen van het Hoofdcollege 

inhielden, het plegen van diefstal, of het berokkenen van materiële schade.
194

 De 

Apanagegemeenten en de vazallen van de keure hadden een zelfstandige strafrechtelijke 

bevoegdheid.
195

 De Apanagegemeenten ressorteerden onder de Raad van Vlaanderen, maar voor 
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strafzaken was er geen beroep mogelijk.
196

 De Raad was dan ook geen beroepshof in criminele 

zaken.
197

 Deze gemeenten konden dus zelf lijfstraffen en zelfs de doodstraf uitspreken. De 

strafrechtelijke bevoegdheid van de zogenaamde vrije polders is onduidelijk.
198

 

ii. Hoofdcollege
199

 

 

De plaats en de termijnen waarbinnen het Hoofdcollege diende te vergaderen waren vastgelegd in 

de costumen.
200

 Voor lichte strafzaken, die door de lagere rechtbanken uitgesproken werden, was 

beroep mogelijk bij het Hoofdcollege. Deze beroepsmogelijkheid bij de 7 hoofdschepenen ten 

opzichte van de lagere rechtbanken was overigens reeds vastgesteld in de keure van 1241.
201

 Zij 

konden dan straffen uitspreken als boete, verbeurdverklaring en verbanning, maar lijfstraffen 

vielen niet onder hun bevoegdheid. In de 17
e
 eeuw deed het Hoofdcollege echter een –mislukte- 

poging om de strafrechtelijke bevoegdheid van het Leenhof naar zich toe te trekken.  

De onenigheid tussen beide instellingen bleef bestaan, ook op het vlak van de financiering. 

Omtrent de kosten van het gerecht liep de discussie blijkbaar zelfs zodanig hoog op dat de 

Geheime Raad te Brussel op 11 oktober 1760 een reglement uitvaardigde voor het bepalen van de 

kosten en de misen van justitie van het Leenhof.
202

 Datzelfde reglement bepaalde overigens dat 

deze kosten ten laste vielen van het Land van Waas in zijn geheel, en dus gedragen werden door 

het Hoofdcollege.
203

 Dit betekende dat er gemeenten waren, zoals de Apanagemeenten, die een 

eigen bevoegdheid hadden in strafzaken, maar toch mee betaalden voor de kosten van het 

Leenhof. Het is dan ook niet te verwonderen dat een verder optreden vereist was. In 1764 werd 

een zogenaamde transactie opgesteld met de Majesteit “nopende de Criminele Justitie”, die als 

                                                           
196

 R. DE BOCK, Hoofdcollege, supra, 223. 
197

 J. MONBALLYU, “De Raad van Vlaanderen en de hervorming van het strafrecht”, supra, 55. 
198

 R. DE BOCK, Hoofdcollege, supra, 223-224. 
199

 De bevoegheid van het hoofdcollege inzake strafzaken wordt beschreven in R. DE BOCK, Hoofdcollege, supra, 
229-233. De financiële twist wordt door hem vermeld, doch is niet verder uitgewerkt. Evenmin gaat DE BOCK in op 
de strafrechtelijke bepalingen van de keure. 
200

 P.F. VAN DUYSE, Costumen, supra, 8-9. 
201

 “In tota Wasia accipiantur septem Scabini principales, […] qui sint aliis Scabinis superiores, & ad quos habeatur 
recursus ab aliis Scabinis de judicio dicendo” P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, supra, 46. (dit werk 
bevat naast de costumen ook een verzameling van de in het Waasland geldende reglementen en ordonnantiën) 
202

 P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, supra, 76. 
203

 P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, supra, 77. 



33 

 

doel had het hele geschil omtrent de financiering te verhelpen.
204

 Het twistpunt in de hele zaak 

bleken de kosten voor de bedelaars te zijn die waren opgepakt vanaf 17 september 1754 tot 31 

december 1760.
205

 De uiteindelijke oplossing bestond erin dat Hare Majesteit jaarlijks vanaf 1761 

een som uittrok die de bijkomende kosten moest dekken.
206

 Toch nam men ook met deze 

transactie geen vrede, hetgeen leidde tot een decreet in 1771 dat enkele aanpassingen aan het 

financiële regime toestond.
207

 

Een opmerkelijke vaststelling die af te leiden is uit de vonnissen van het Leenhof is een piek van 

uitspraken in 1760. Het hoge aantal zal vast een rol hebben gespeeld in de financiële twist die 

zich afspeelde tussen het Hoofdcollege en het Leenhof. Van de 59 vonnissen in 1760 werd er 

slechts 1 geveld na de uitvaardiging van het reglement omtrent de kosten. Bovendien is er geen 

ordonnantie of andere vorstelijke norm met betrekking tot bedelarij bekend die vlak voor of in 

1760 werd uitgevaardigd. Zoals reeds besproken in het algemene deel is er enkel het placcaat van 

1749 dat werd herhaald in 1757, vervolgens kwam er pas in 1765 een nieuwe ordonnantie.
208

 De 

financieringskwestie lijkt bijgevolg de meest aannemelijke verklaring te zijn voor het hoge 

aantal.
209

 

iii. Leenhof 

 

De vorst beschikte tot het einde van het Ancien Régime in het Waasland over voldoende 

leenmannen om een leenhof te kunnen samenstellen.
210

 Zoals reeds vermeld delegeerde de Graaf 

in beginsel zijn bevoegdheid voor alle justitie aan de hoogbaljuw en de hoofdschepenen.
211

 Toch 

was het Leenhof bevoegd voor alle ernstige misdrijven, die in de keure moesten behandeld 

worden.
212

 Het ondervragen onder tortuur vereiste echter de aanwezigheid van 2 
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 P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, supra, 92. 
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 P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, supra, 93. 
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 “Sa Majesté payera ou laissera valider annuellement sur la quote dudit Pays dans les Subsides, la somme de six 
cents florins, à commencer depuis ledit premier Janvier 1761.” P. DE GOESIN, Costumen van den Lande van Waes, 
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 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1786, 320-321. 
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 Zie supra. Zie ook J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1677. 
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 Uiteraard zijn er mogelijk nog andere oorzaken, die echter niet het gevolg waren van de vorstelijke wetgeving. 
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 R. DE BOCK, Hoofdcollege, supra, 224. 
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hoofdschepenen.
213

 De leenmannen dienden alle criminele zaken te behandelen binnen een korte 

termijn.
214

 

 

iv. Conclusie 

 

Voor de beste kijk op het zich voltrekken van een mogelijke humanisering in de strafrechtspraak 

is het Leenhof de aangewezen instelling om te bestuderen. Enerzijds omdat het gaat om een 

orgaan dat, op enkele onafhankelijke gemeenten na, het hele Land van Waas bestreek. Anderzijds 

zijn mogelijk “wrede” straffen enkel te vinden in de rechtspraak van het Leenhof, en niet in die 

van het Hoofdcollege, aangezien het eerstgenoemde exclusief de ernstige misdrijven behandelt.  

 

2. Methode 

 

Voor dit onderzoek werden de vonnissen van het Leenhof van het Land van Waas uit de periode 

1750-1793 onderzocht. Deze zijn te vinden in het Rijksarchief te Beveren, via de toegang VZ10 

(Vreemde archieven Land van Waas) meer bepaald de nummers VZ10 236 (gedeeltelijk) en 

VZ10 237. Het gaat hier niet om de originele vonnissen, maar om een boek waarin alle vonnissen 

werden overschreven door de griffier van het Leenhof. De originele sententies zijn mogelijk terug 

te vinden onder andere nummers binnen de Vreemde archieven, die echter allerlei “diverse 

stukken” van het Leenhof bevatten. De vonnissen werden chronologisch genoteerd door de 

griffier. Het nummer VZ10 236 is onvolledig, het bevat een tweetal gedeeltelijke vonnissen 

waaruit niets kon worden afgeleid dat belang heeft voor het onderzoek. Het lijkt er ook op dat een 

aantal sententies ontbreekt. Voor de jaren 1751, 1752, 1753 en 1754 zijn er namelijk geen 

vonnissen. VZ10 237 was echter onaangetast, dus vanaf 27 april 1758 stemt het overeen met wat 

de griffier heeft genoteerd. Grote vraag blijft echter of de griffier waarheidsgetrouw alle 

sententies heeft gekopieerd. Afgezien van de piek in 1760 liggen de aantallen per jaar echter niet 
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 Deze aanwezigheid was overigens ook vereist in de “vazallen van de keure” R. DE BOCK, Hoofdcollege, supra, 228-
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betrof die ingezetenen waren van het Land van Waas. Voor buitenstaanders was deze voorwaarde dus niet van 
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zo ver uit elkaar, wat toch een globaal beeld geeft. In totaal waren 266 sententies volledig 

raadpleegbaar. Van deze vonnissen werden fiches opgesteld. In deze fiches werden niet enkel 

strikt juridische zaken bijgehouden zoals misdrijf, straf, motivering en bewijs, maar ook andere 

feitelijkheden. De leeftijd, het geslacht, de geboorteplaats en het beroep van de veroordeelde 

werden, indien voorhanden, bijgehouden. Het is geenszins de bedoeling over te gaan tot een 

sociologische studie, maar een socio-economische achtergrond werpt soms een ander licht op de 

zaken. Zo is het bijvoorbeeld nuttig in het kader van een humanisering de afkomst van een 

veroordeelde te kennen bij een verbanning, om te bepalen hoe zwaar deze straf in concreto is. 

Evenzeer kan de leeftijd worden nagegaan in verhouding tot bijvoorbeeld de zwaarte van de straf. 

Aangezien deze kenmerken bij alle vonnissen werden nagegaan, kunnen ze opgenomen worden 

in de statistieken.  

 

 

3. Bespreking vonnissen 

a. Aantal 

 

In totaal zijn er dus 266 vonnissen voorhanden. Het aantal is redelijk gelijkmatig verdeeld over 

de jaren, op twee uitzonderingen na. Ten eerste zijn er van de jaren 1751 tot en met 1754 geen 

vonnissen, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan hiaten in het archief. Ten tweede is er een 

duidelijke piek in 1760. In dit jaar werden 59 vonnissen geveld, goed voor maar liefst 22,18% 

van het totaal. De reden hiervoor werd reeds besproken samen met de financiële perikelen tussen 

het Leenhof en het Hoofdcollege. Van deze 59 vonnissen ging het in 51 gevallen om bedelarij. 

Het aantal vonnissen dient ook bekeken te worden in het licht van de demografische situatie in 

het Land van Waas. De bevolkingsaangroei nam toe met 50% gedurende de Oostenrijkse periode, 

met de grootste stijging na 1750.
 215

 Blijkbaar heeft het gestegen bevolkingscijfer echter niet tot 

gevolg gehad dat er geleidelijk aan meer vonnissen werden uitgesproken.  

                                                           
215
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b. Man/vrouw & leeftijd 

 

Wat de verdeling tussen mannen en vrouwen betreft, gaat het grootste deel van de veroordelingen 

naar de mannen. Meer bepaald zijn er 70, 68% mannen en 29,32% vrouwen. Slechts één jaar was 

het aantal vrouwelijke veroordeelden hoger. Een andere vaststelling is dat bij de 11 doodstraffen 

die werden opgelegd in de onderzochte periode, het telkens ging om mannen.  
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Wat de leeftijd betreft, wordt de leeftijd van alle veroordeelden in aanmerking genomen. Hierbij 

zijn enkele bemerkingen evenwel op hun plaats. Ten eerste werd niet steeds de leeftijd vermeld. 

Ten tweede was er helemaal geen zekerheid over de juistheid van de door de verdachte 

opgegeven leeftijd.
216

 Soms werd de ouderdom door de rechters zelf geschat, bijvoorbeeld 

wanneer er gelogen werd.
217

 Hoewel het dus zeker niet om een volledig correcte weergave gaat, 

geeft een oplijsting van de beschikbare gegevens wel een idee van de gemiddelde leeftijd van de 

veroordeelden. 

 

 

 

Een gemiddelde leeftijd duidt echter niet aan welke leeftijdscategorie het hoogste aantal daders 

bevat. Vandaar dat in het volgende diagram in schijven per 5 jaar wordt bekeken hoeveel 

veroordeelden er zijn. Ook hier dienen de cijfers genuanceerd te worden omwille van 

bovenstaande opmerkingen over de accuraatheid van de leeftijden. 
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 Soo gy seght… 
217

 In een zaak van 1750 beweerden Elisabeth Danssaert en Elena Danssaert zussen van elkaar te zijn. Zij 
beweerden dat de ene 14, en de andere 15 jaar was. De rechtbank stelde echter vast dat zij helemaal niet op elkaar 
leken, en schatte hun leeftijd in rond 20 à 30. Voor de statistiek werd in dit geval voor de ene 20, en voor de andere 
30 jaar in aanmerking genomen. Elena en Elisabeth Danssaert, 20 augustus 1750, nrs. 4026-4029 
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Op het eerste zicht lijkt de figuur qua vorm overeen te komen met de age-crime curves zoals we 

die vandaag kennen. 
218

 Toch zijn er opmerkelijke verschillen. Het hoogste aantal daders ligt in 

het segment 21-25. In de “klassieke” age-crime curve vinden we een piek vlak voor 20 jaar, en 

vervolgens een sterke daling. Ook die sterke daling is niet terug te vinden in de gegevens uit het 

onderzoek. Volgens de General theory of crime van Hirschi en Gottfredson dient de age-crime 

curve steeds dezelfde vorm te hebben in alle sociaal-economische en culturele 

omstandigheden.
219

 Ingaan op dit vraagstuk valt buiten het bestek van deze masterproef. 

Niettemin staat vast dat de daling pas intreedt na 35 jaar. Ook daarna is de daling niet 

spectaculair, zeker gelet op de lagere levensverwachting in de achttiende eeuw. Een verklaring 

voor de vele misdrijven op hogere leeftijd is te vinden in het hoge aantal bedelaars. Het 

toenmalige bedelen is immers een uniek misdrijf, dat heden niet op die manier voorkomt, noch 

bestraft wordt. Bedelarij is overigens niet noodzakelijk gelinkt aan een vorm van agressie of het 

nemen van risico’s die afnemen met de jaren. Arm zijn verleert men niet. 

 

                                                           
218

 Voor bijvoorbeeld Nederland, zie: R. P. W. JENNISSEN, Criminaliteit, leeftijd en etniciteit. Over de afwijkende 
leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen, WODC, 2009, 23. 
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 In die zin: R. P. W. JENNISSEN, Criminaliteit, leeftijd en etniciteit, supra, 24. 
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c. Geboorteplaats & beroep 

 

Geboorteplaats en beroep nagaan om voor criminologische doeleinden de achtergrond van de 

misdadiger te schetsen is geen nieuwe techniek.
220

 In het kader van het onderzoek is echter vooral 

de verbondenheid van de delinquent met het Land van Waas van belang. Reden daarvoor is de 

samenhang met het al dan niet humane karakter van de verbanning. 

Voor het nagaan hoeveel veroordeelden een band hadden met het Waasland, wordt gekeken naar 

hun geboorteplaats, die veelal werd vermeld in het vonnis. Voor de bepaling van het grondgebied 

van het Land van Waas wordt uitgegaan van de toenmalige 32 gemeenten. Onder Vlaanderen 

wordt gemakshalve het huidige Vlaanderen en Brussel verstaan.
221

  

 

 

 

Opvallend is het grote aantal “vreemdelingen”. Dit belet natuurlijk niet dat iemand die geboren is 

buiten het Waasland reeds geruime tijd daar woont. Toch neemt dit niet weg dat een groot aantal 

veroordeelden géén sterke band had met het Waasland door geboorte, zeker degenen van buiten 

Vlaanderen, waarvan een aanmerkelijk deel overigens Franstalig was.
222

 Dit laatste valt te 
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221

 Het doel is enkel een beeld te schetsen van de geografische oorsprong van de veroordeelden. Velen waren 
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verklaren door de “Deserteurs der Troupen van Vranckryk”, waarover zelfs specifieke wetgeving 

werd uitgegeven voor gans Vlaanderen.
223

 

Van de 11 tot de doodstraf veroordeelden waren er 6 geboren en getogen in het Land van 

Waas.
224

 Twee van hen waren geboren in Bornem en Zele, “grensgemeenten” van het 

Waasland.
225

 Het Leenhof behield de zwaarste straffen bijgevolg niet voor vreemdelingen. 

 

Het beroep van de veroordeelden werd niet altijd vermeld, toch is het nuttig hiervan een overzicht 

te hebben in de mate van het mogelijke. Ook het uitoefenen van een bepaald beroep vertelt iets 

over de verbondenheid met de streek. Beroepen zoals landbouwer, of beoefenaar van een 

bepaalde stiel zoals schoenlapper, smid of schrijnwerker duiden op een band met het plaatselijke 

volk of de streek.  

 

 

 

Uit het diagram blijkt dadelijk dat een groot percentage van de veroordeelden geen of een 

onbepaalde job had.
226

 Dit is niet verwonderlijk, gelet op het hoge aantal bedelaars.
227

 Het 
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 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1084-1085. 
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 Zie infra. 
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aandeel van de niet-werkende huisvrouwen mag niet overschat worden, de meeste vrouwen die 

veroordeeld werden, werkten namelijk of bedelden. Onder de rubriek “andere” vinden we minder 

stabiele beroepen terug, zoals leuren met lorren, zanger en kwakzalver.
228

 De beroepen die meest 

streekgebonden zijn, zijn ongetwijfeld landbouwer, stiel en knecht. Samen bedragen zij amper 

27,82% van het totaal. Bijgevolg was het merendeel van de veroordeelden niet door hun beroep 

gebonden aan het Waasland. 

 

De beschikbare gegevens over de geboorteplaats en in mindere mate over het beroep van de 

veroordeelden duiden erop dat de meeste veroordeelden bijgevolg geen sterke band hadden met 

het Land van Waas. 

 

d. Tortuur 

 

Zoals reeds vermeld vond de laatste foltering in de Raad van Vlaanderen plaats in 1767.
229

 Op 1 

februari 1782 werd beslist door de gravenmannen van het Leenhof dat Joannes Janssens diende 

“geappliqueert te worden op het scherp examen ordinair ende extraordinair om uijt sijnen mondt 

te hebben de omstandigheden vande violente doodt (…)” Voorheen was op 30 oktober 1777 

beslist dat Judocus de Witte “andermael” aan het scherp examen diende te worden onderworpen 

om de omstandigheden van een diefstal met braak te weten te komen. Op 30 juni 1775 werd 

geoordeeld dat Michiel Heyndrickx gefolterd moest worden, en op 13 juli van hetzelfde jaar werd 

beslist hem andermaal bloot te stellen aan tortuur.   

 

De onderzochte stukken geven de indruk dat het Leenhof niet vooruitstrevend was wat betreft het 

aanwenden van tortuur. DAUCHY stelt overigens dat de Geheime Raad vanaf 1781 systematisch 

gratie verleende aan ter dood veroordeelden die waren onderworpen aan tortuur.
230

 Volgens 

dezelfde auteur werd in 1784 een keizerlijk verbod opgelegd naar aanleiding van de 
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 Bijvoorbeeld Michiel van Speijbroecke, 27 april 1758, nrs. 3310-3313. 
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 J. MONBALLYU, “De Raad van Vlaanderen en de hervorming van het strafrecht (1756-1787)”, TRG 1996, 73. 
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 S. DAUCHY, “La torture judiciaire dans les anciens Pays-Bas: Etat de la question” in B. DURAND en L. OTIS-COUR 

(eds.), La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2002, 533. 
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wantoestanden in het Land van Waas met betrekking tot een zekere “Jean-François Jansens”.
231

 

Zeer waarschijnlijk gaat het hier om de reeds besproken Joannes Janssens. In de bijdrage 

waarnaar DAUCHY verwijst is enkel het decreet van 3 februari 1784 te vinden.
232

 Hoe hij aan de 

naam “Jean-François” komt is onduidelijk. 

In de vermelde gevallen ging het om zware misdadigers. Daarom ook het triestig voorbeeld van 

Joannes Francies Salomon.
233

 Deze man werd in 1784 gefolterd om de waarheid over een 

kerkdiefstal, brandstichting en moord te weten te komen. Uiteindelijk werd hem enkel bedelen 

ten laste gelegd en werd hij daarvoor eeuwig verbannen uit de Nederlanden op straffe van 

geseling. Normaal werd in het vonnis ook vermeld wanneer de betrokkene “suspect” was van 

andere misdrijven. Dit was hier niet het geval, dus mocht hij een bekentenis hebben afgelegd, dan 

zou dat naar alle waarschijnlijkheid het enige bewijs geweest zijn. De man had ongetwijfeld een 

slechte reputatie, hij was getrouwd met Catharine Le Deux, die eveneens veroordeeld werd 

wegens bedelarij.
234

 Bovendien laat de naam Salomon vermoeden dat het een jood was, hoewel 

dit nergens in het vonnis werd vermeld.
235

 

 

e. Bewijs 

 

Wat het bewijs betreft, werd in de overgrote meerderheid van de sententies geoordeeld op grond 

van een bekentenis. Er zijn echter ook veel zaken waar geen bewijs werd vermeld, in alle 

gevallen bedelaars. Ook het hebben van een slechte reputatie werd als bewijs aanzien. Vaak werd 

ook geoordeeld op grond van een bekentenis en “anderssints”. Wat deze andere bewijzen 

inhielden werd niet vermeld. Ook specifieke bewijzen kwamen voor, zoals de betrapping op 

heterdaad.
236
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 Verwijzing naar L-P. GACHARD, “Documents sur la législation et l’administration criminelle dans les Pays-Bas”, 
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 Catharine Le Deux, 15 januari 1784, nrs. 3671-3672. 
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 2 jaar later werd een Jood veroordeeld met de naam Salomon Scheer. Salomon Scheer, 7 december 1786, nrs. 
3694-3696. 
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 Adriaen Heirman, 5 januari 1757, nrs. 4074-4078. 
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Eén opmerkelijk geval verdient nadere bespreking. In de zaak Jacob Leuen veroordeelde het 

Leenhof de man tot geseling en een ban van 20 jaar uit Vlaanderen.
237

 Het bewijs bestond louter 

uit indiciën en omstandigheden. Het Hof steunde zijn beslissing op de vaststelling dat de 

verdachte geen tegenbewijs kon leveren. Dit is opmerkelijk aangezien het Leenhof de bewijslast 

omkeerde om zelf te beslissen op basis van haar “innerlijke overtuiging”. Dit staaft de reeds 

besproken stelling van LANGBEIN dat men door een gebrek aan een alternatief bewijssysteem 

tortuur diende te gebruiken om tot de zo noodzakelijke bekentenis te komen. In dit specifieke 

geval loste het Leenhof het probleem op door de bewijslast om te keren, hetgeen uiteraard een 

zeer dubieuze techniek was. 

 

 

 

 

Uit het diagram blijkt duidelijk dat de bekentenis met een aantal van 199 de kroon spant. Het 

bewijs “anderssints” ging steeds samen met een bekentenis. Opmerkelijke vaststelling: 63 

verdachten, ofwel bijna 1 op 4, werden veroordeeld zonder vermelding van enig bewijs.  
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 Jacob Leuen, 16 januari 1766, nrs. 3471-3473. 
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f. Misdrijven 

  

Het in kaart brengen van het aantal misdrijven brengt een aantal moeilijkheden met zich mee. In 

heel wat gevallen werden namelijk verschillende misdrijven gepleegd door eenzelfde persoon. 

Jan Leymijn bijvoorbeeld pleegde banbreuk, verscheidene kerkdiefstallen en ontsnapte uit de 

gevangenis.
238

 Een ander heikel punt is de indeling, hiervoor wordt de huidige kwalificatie van 

misdrijven uit het strafwetboek gebruikt, met uitzondering van de misdrijven die nu 

gedecriminaliseerd zijn. 

 

Er zal gebruik worden gemaakt van twee methodes voor het visualiseren van de gegevens. De 

eerste methode gaat uit van een rangorde naargelang de ernst van het misdrijf. Aangezien deze 

indeling betwistbaar is, wordt ook gebruik gemaakt van een tweede methode.
239

 Deze bestaat erin 

alle misdrijven op te nemen, ook al zijn sommige gepleegd door dezelfde persoon. Het totaal 

aantal misdrijven bij de eerste methode dient bijgevolg overeen te stemmen met het totaal aantal 

vonnissen, bij de tweede methode zal het aantal misdrijven hoger liggen. 

 

i. Methode 1 

 

De rangorde is gebaseerd op de ernst van de misdrijven. De misdrijven waarvoor men de 

zwaarste straffen hanteerde worden als ernstiger beschouwd. Het gaat hier om de strafmaat 

toegekend aan misdrijven door het Leenhof in de bestudeerde periode.
240

 Diefstal wordt 

zwaarwichtiger geacht dan banbreuk, slagen en verwondingen en bedelen. Zowel slagen en 

                                                           
238

 Jan [Leymijn], 6 mei 1750, nrs. 4010-4019. 
239

 Het instellen van een rangorde heeft als gevolg dat de minder ernstige misdrijven in verhouding minder 
voorkomen ten opzichte van de zware delicten. Zodoende geeft de eerste methode een beeld waarbij er visueel 
verhoudingsgewijs meer zware feiten zijn. Indien bijvoorbeeld veel dieven ook bedelen, geeft de eerste methode 
een verkeerd beeld van het aantal bedelaars. Enkel de dieven verschijnen namelijk op de grafiek. 
240

 Diefstal (behoudens uitzonderlijk kleine diefstallen) werd zwaarder bestraft dan banbreuk. Gedurende de 
onderzoeksperiode werd banbreuk over het algemeen bestraft door een bijkomende verbanning voor een termijn 
die bij de initiële termijn werd opgeteld. Bestraffing van banbreuk werd opgelegd in gradaties, waarbij de straf 
soms bepaald werd in het initiële vonnis tot verbanning. Bij een eerste verbanning gebeurde dit op “pene van 
voordere correctie”. Bij verdere verbanning gebeurde dit op straffe van lijfstraffen of zelfs de galg. Zie daarover 
meer in het luik “bestraffing van banbreuk”. Voor het plegen van banbreuk (zonder bijkomende diefstal) is er 
echter geen enkel geval waarbij de doodstraf wordt opgelegd, dit in tegenstelling tot dieven, die werden 
opgeknoopt. Deze vaststelling blijft beperkt tot de onderzochte vonnissen en kan bijgevolg niet veralgemeend 
worden.  
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verwondingen als prostitutie worden boven bedelen geplaatst. Banbreuk en bedelen gaan boven 

overspel. Het instellen van een rangorde blijft hoe dan ook een techniek die niet sluitend is. Ten 

eerste omdat binnen misdrijven zoals diefstal en banbreuk nog gradaties bestaan.
241

 Ten tweede 

omdat binnen de onderzochte periode van minder dan 50 jaar er toch al een verandering merkbaar 

is in de opgelegde straffen.
242

 Door de verwerking van het cijfermateriaal verschijnt volgende 

grafiek: 

 

 

 

Meteen valt het op dat bedelen en diefstal de voornaamste misdrijven waren. Het hoge aantal is 

waarschijnlijk deels te wijten aan het placcaat van 1749 dat in een ordonnantie van 21 maart 1757 

bevestigd werd met betrekking tot de plaatselijke patrouilles en de premies bij het vangen van een 

bedelaar of dief.
243

 Over deze beloningen is echter niets terug te vinden in de onderzochte 

sententies. Het is dus onzeker in welke mate het placcaat effectief een rol heeft gespeeld in de 

aantallen. Met respectievelijk 46,99 % en 26,69 % vormen bedelarij en diefstal samen bijna 

driekwart van het totale aantal misdrijven, 8,47 % van het aantal misdrijven zijn banbreuken. 

                                                           
241

 Diefstal naargelang de waarde van het gestolen goed, kerkdiefstal,… Banbreuk naargelang de hoeveelste keer de 
ban gebroken werd, en naargelang de omvang van het gebied waaruit men was verbannen. 
242

 Het gaat zowel om de strafmaat als om de soort straf. In 1750 werd men voor de diefstal van een koe gegeseld 
en verbannen uit het Waasland voor 15 jaar. In 1791 werd een man die een heel huis vernietigd en geplunderd had, 
veroordeeld tot 12 jaar tuchthuis. Adriaen van Dijcke, 6 augustus 1750, nrs. 4024-4026; Eligius Hageman, 15 
december 1791, nrs. 3739-3741. 
243

 P. DE GOESIN, Vijfden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1085-1093. 
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Deze vaststelling ondersteunt het reeds vermelde standpunt dat de verbanning niet altijd efficiënt 

was. De rubriek “andere” misdrijven heeft een aandeel van 3%. Het gaat hier om een aantal 

minder voorkomende misdrijven. Een eerste geval was het transport van besmet vee, hetgeen 

verboden was bij Placcaat van 13 juni 1780.
244

 Verder waren er nog gevallen van misleiding en 

van brandstichting.
245

 Voorts waren er ook nog valsheid in geschrifte en oproer ten gunste van de 

Fransen gedurende het herstel van het Oostenrijkse bewind.
246

 Er was slechts één geval van 

heling. Concreet ging het om een vrouw die getrouwd was met een notoire dief.
247

 Zij profiteerde 

echter mee van het gestolen goed en verkocht het ook. De man werd door het Leenhof 

veroordeeld tot de galg, de vrouw moest worden gegeseld en werd verbannen uit het Waasland 

voor een termijn van 15 jaar. 

Globaal genomen bestond de “zware” criminaliteit die berecht werd door het Leenhof dus vooral 

uit minder zware feiten: het ging hoofdzakelijk om bedelaars, verbannen bedelaars die 

terugkeerden en kleinere dieven. Plegers van moord en doodslag samen vormen 1,5 % van de 

veroordeelden. Misdrijven tegen personen maken amper ongeveer 14% uit van het totaal.  

 

ii. Methode 2 

 

Ter herinnering: bij deze methode worden alle misdrijven in aanmerking genomen, los van het 

feit of ze al dan niet gepleegd zijn in samenloop met andere feiten. In totaal zijn er 372 

misdrijven. Hieruit blijkt dat de gemiddelde veroordeelde 1,4 misdrijven pleegde.  
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 Jacobus La Bees, 22 november 1782, nrs. 3640-3641. 
245

 Jan Francies van Cleemputte, 29 oktober 1787, nrs. 3706-3707; Anne Marie van Peteghem, 26 februari 1789, 
nrs. 3715-3717; Bernardus Steeman, 16 augustus 1792, 3745-3749. 
246

 Frans [Maes], 15 april 1790, nrs. 3719-3720; Pieternelle [Aepaatere] 18 november 1790, nrs. 3729-3730; Jan de 
Cremer, 5 september 1793, nrs. 3755-3756; Jan Baptiste Janssens, 5 september 1793, nrs. 3756-3757. 
247

 Jan [Leymijn], 6 mei 1750, nrs. 4010-4019; Anna Catherina de Clippelaire, 6 mei 1750, nrs. 4020-4021.  
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De globale verhoudingen blijven ongeveer hetzelfde als bij het gebruik van de eerste methode, al 

zijn er enkele vaststellingen. Bedelen en diefstal maken slechts 41,67% en 19,10% van het totale 

aantal misdrijven uit, hetgeen te wijten valt aan het plegen van andere misdrijven door een 

bedelaar of een dief. Vaak waren dieven ook bedelaars, en sommigen pleegden ook overspel. Dat 

verklaart waarom er bij de tweede methode 22 gevallen zijn van overspel tegenover slechts één 

geval bij de eerste methode. Een bedelende man en vrouw die in overspel leefden waren veel 

voorkomend. Het luik “andere” omvat hier, naast de reeds in methode 1 vermelde gevallen, 

vooral valsheid in geschrifte en overmatige dronkenschap bij bedelaars.
248

 Al zijn er ook andere 

minder frequente gevallen, zoals het afpersen van hemden.
249

 Banbreuk blijft hoog scoren met 

8,06%. 

 

g. Straffen  

 

Bij het visualiseren van de opgelegde straffen wordt eveneens gebruik gemaakt van twee 

methodes. Er stelt zich namelijk hetzelfde probleem als bij de misdrijven. Meerdere straffen 

werden opgelegd aan eenzelfde persoon. Ook hier is de eerste methode gebaseerd op een 
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 De gevallen uit methode 1 komen logischerwijs terug in de tweede methode. 
249

 Christoffel Roggemans, 23 december 1790, nrs. 3730-3734; Joannes Petrus, 23 december 1790, nrs. 3734-3736. 
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rangorde. Enkel de zwaarste straf wordt in aanmerking genomen.
250

 Aangezien bijvoorbeeld bij 

een geseling vaak ook een verbanning werd opgelegd, is het raadzaam bijkomend gebruik te 

maken van de tweede methode. Hierbij worden alle straffen in aanmerking genomen.  

 

i. Methode 1 

 

Het instellen van een volgorde dient wederom genuanceerd te worden. Ook binnen de straffen 

bestaan er gradaties. Een bijzonder probleem stelt zich bij de vrijheidsstraffen. Een verbanning 

werd opgelegd voor een bepaalde termijn, net zoals een gevangenisstraf. Welke straf van beiden 

de zwaarste was, is onmogelijk vast te stellen. Er deden zich namelijk gevallen voor met een 

korte verbanning ten opzichte van zaken waarbij een lange gevangenisstraf werd opgelegd, en 

omgekeerd. Een meevaller in deze casus is echter dat bij een gevangenisstraf geen verbanning als 

bijkomende straf werd opgelegd of omgekeerd.
251

 Het bepalen van een –onmogelijke- volgorde 

tussen de ban en de gevangenisstraf heeft aldus geen effect op de visualisering van het 

cijfermateriaal. De volgorde in de grafiek houdt bijgevolg geen uitspraak in over de ernst van de 

ban als straf ten opzichte van de gevangenisstraf. Radbraking was ongetwijfeld de zwaarste straf, 

omdat de veroordeelde in verschillende stappen gefolterd en uiteindelijk gedood werd. De 

onthoofding wordt voor de opknoping geplaatst omwille van het bloederig karakter ervan.
252
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 Ook hier gaat het weer om de strafmaat zoals aangewend binnen de onderzoeksperiode door het Leenhof. 
Veralgemening is uitgesloten. 
251

 Deze uitspraak geldt enkel voor de onderzochte vonnissen. 
252

 Opgemerkt dient te worden dat de opknoping op zich een langere doodsstrijd inhield, maar de beul 
bespoedigde het proces door middel van een gewicht. Bovendien lukte de onthoofding met het zwaard ook niet 
altijd van de eerste keer. J. MONBALLYU, Zes eeuwen strafrecht, supra, 146. 
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Uit het cijfermateriaal blijkt duidelijk dat de ban en de gevangenisstraf veruit de meest opgelegde 

straf waren. De ban is goed voor 57,89%, de gevangenisstraf voor 19,55%. De vrijheidsstraffen 

vormen samen meer dan ¾ van het totaal aantal opgelegde straffen. Omwille van hun belang 

verdienen zij een nadere bespreking.
253

 De doodstraffen maken met 4,13% slechts een beperkt 

percentage uit. Er zijn slechts 2 gevallen van brandmerking.
254

 Het luik “voorhechtenis” mag niet 

beschouwd worden als een verwarring tussen de voorhechtenis en de straf als rechtsfiguur. Het 

gaat om twee zaken waarin het Leenhof besloot dat de voorhechtenis als straf moest worden 

beschouwd.
255

 Slechts in 1 geval werd een boete als hoofdstraf opgelegd.
256

 Dit valt te verklaren 

door de bevoegdheidsverdeling tussen enerzijds het Leenhof, en anderzijds het Hoofdcollege en 

de gemeenten. Ook zij mochten boetes opleggen, vandaar dat deze gevallen niet bij het Leenhof 

terecht kwamen.
257

 De geseling tot de lopenden bloede werd 21 keer opgelegd. Omwille van het 

wrede karakter van de geseling verdient ook deze straf een aparte bespreking.
258

 Hetgeen als 
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 Zie infra. 
254

 Jan Francis Mares, 28 [september] 1762, nrs. 3437-3443; Agnes Geny, 4 september 1766, nrs. 3488-3490. 
255

 Jacobus Vaerewijck, 17 oktober 1755, nrs. 4061-4063; Marie Bouqué, 1 mei 1760, nrs. 3357-3358. 
256

 De persoon in kwestie had na ruzie omwille van een “verkeersprobleem” met paard en kar de knecht van de 
hoogbaljuw van het Land van Waas met zijn zweepstok in het gezicht geslagen. Bernardus Coppieters, […] […] 1755, 
nrs. 4045-4047. 
257

 Zie de bevoegdheidsverdeling, supra. Het besproken geval betreft echter “lijf en let”. Bovendien zal de 
omstandigheid dat het ging om de knecht van de hoogbaljuw waarschijnlijk wel zijn invloed hebben gehad. 
258

 Naast het wrede karakter is er ook een evolutie merkbaar in het opleggen ervan. Zie infra. 
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“vergiffenis” wordt omschreven in bovenstaande figuur is een vorm van boetedoening waarbij de 

veroordeelde in de vergadering God en justitie vergiffenis moest vragen voor zijn daden en moest 

beloven zulks nooit meer te doen.
259

 

 

ii. Methode 2 

 

Een overzicht van alle opgelegde straffen, of het nu hoofdstraffen zijn of niet, is onontbeerlijk, en 

dit om twee redenen. Ten eerste blijft de confiscatie in de eerste methode buiten beeld. Ten 

tweede werd de ban in het Waasland tijdens de onderzochte periode weliswaar niet opgelegd als 

bijkomende straf bij een gevangenisstraf, maar wel altijd bij geseling en bij brandmerking.  

 

 

 

Twaalf keer werd de confiscatie als bijkomende straf opgelegd. Het gaat hier om dezelfde 11 

gevallen waarbij de doodstraf werd opgelegd. Het twaalfde geval betrof Jan de Munter, 

bijgenaamd den schelen, die woonde in Lokeren (gelegen in het Waasland) en naar aanleiding 

van een uit de hand gelopen caféruzie veroordeeld werd wegens doodslag.
260

 Hij werd verbannen 

uit het Waasland en uit de gehele Nederlanden op straffe van de dood. Zoals zal blijken uit de 
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 De volledige omschrijving is de volgende: “[…] Aldaer met ongedekten hoofde en gebogen knien Godt ende de 
Justitie vergiffenisse te vraegen over uwe begaene excessen, met teeckenen van Leetwesen ende belofte van sulcx 
nimmermeer te doen […]”. Wouter Vlassenroot, 28 september 1771, nr. 3543. 
260

 Jan de Munter, 22 mei 1759, nrs. 3328-3331. 
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bestraffing van banbreuk was de verbanning op straffe van de dood een uitzonderlijk zware straf 

in vergelijking met de andere verbanningen opgelegd gedurende de onderzochte periode. 

Vandaar dat de confiscatie in dit geval niet verwonderlijk is. Overigens werd de andere pleger 

van doodslag onthoofd.
261

 Algemene vaststelling is dat de gevangenisstraf slechts éénmaal als 

bijkomende straf werd opgelegd, de verbanning daarentegen werd 22 keer als bijkomende straf 

opgelegd. In totaal brengt dat het aantal verbanningen op 176, goed voor 55,52%.  

iii. Evolutie vrijheidsstraffen 

 

Om verschillende redenen is een apart overzicht van de vrijheidsstraffen vereist. Ten eerste 

omdat de intrede van de gevangenisstraf geassocieerd wordt met humanisering. Ten tweede 

omdat het merendeel van de straffen uitgesproken door het Leenhof vrijheidsstraffen zijn. Ten 

slotte werd in het algemene deel het tuchthuis van Gent besproken. Het eventuele belang in de 

praktijk op het toekennen van gevangenisstraffen ook buiten de stad Gent zal blijken uit de 

bespreking van de vonnissen.  

 

Hieronder volgt een visualisatie van het aantal toegekende vrijheidsstraffen per jaar. De 

afwijkende lay-out wordt gebruikt omdat een staafdiagram minder goed de evolutie weergeeft. 

Voor het bepalen van de aantallen wordt de eerste methode gebruikt, enkel de vrijheidsstraffen 

die werden opgelegd als hoofdstraf worden dus weergegeven.  

De tweede methode wordt niet meer afzonderlijk toegepast. Hoewel de ban en gevangenisstraf 

respectievelijk 22 en 1 keer als bijkomende straf werden opgelegd, zou dit geen wezenlijk ander 

beeld geven van het cijfermateriaal. Beide vrijheidsstraffen werden namelijk enkel bij geseling 

opgelegd als bijkomende straf. In het luik “evolutie lijfstraffen” zal blijken dat een veroordeling 

tot geselen na 1770 bijna niet meer voorkwam. Pas vanaf het jaar 1772 maakte de 

gevangenisstraf opgang. Het gebruik van de tweede methode zou bijgevolg niet leiden tot een 

meerwaarde.  

 

                                                           
261

 Uit het luik misdrijven bleek reeds dat er slechts 2 gevallen van doodslag zijn, degene die werd onthoofd had 
echter meer op zijn kerfstok dan enkel doodslag. Jan Baptist vander Aa, 13 augustus 1767, nrs. 3508-3512. 
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Het blijkt duidelijk dat in 1772 de gevangenisstraf aan zijn “opmars” begon. Het gaat hier om 3 

zaken die los staan van elkaar.
262

 Hoewel het slechts tweemaal om 2 weken en eenmaal om 3 

weken ging, zijn het toch opmerkelijke zaken. Alle veroordeelden moesten ook God en justitie 

vergiffenis vragen. Gelijkaardige gevallen een aantal jaar eerder zouden geleid hebben tot ofwel 

verbanning, ofwel enkel een boetedoening.
263

 De straffen werden uitgevoerd in de plaatselijke 

gevangenis in het Waasland. Het lijkt niet denkbeeldig dat de gravenmannen geinspireerd waren 

door de oprichting van het Gentse tuchthuis, hetgeen gebeurde in hetzelfde jaar. In 1776 kregen 

Judocus Onghena en zijn zonen de twijfelachtige eer om als eersten te worden veroordeeld tot 

dwangarbeid in het – tegen die tijd voltooide - tuchthuis.
264

  

 

Toch blijkt dat de ban niet verdrongen werd door de gevangenisstraf. Het Leenhof gebruikte 

integendeel beide straffen door elkaar om een evenwichtiger strafbeleid te voeren.  

                                                           
262

 Michiel Beeldens, 17 januari 1772, nrs. 3546-3547; Jan Baptiste Verbanck, 24 juli 1772, nr. 3548; Jacobus 
Doblijn, 5 november 1772, nrs. 3551-3552. 
263

 Michiel had een “patatstruik” gestolen, de twee anderen waren stelende bedelaars. 
264

 Judocus Onghena, Gillis Onghena en Jacobus Francies Onghena, 7 maart 1776, nrs. 3579-3581. 
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iv. Duur van de gevangenisstraf 

 

Om de duur van de gevangenisstraf na te gaan wordt rekening gehouden met alle opgelegde 

gevangenisstraffen. Zoals reeds vermeld werd deze slechts eenmaal als bijkomende straf 

opgelegd, in casu ging het om 25 jaar.
265

 Dit cijfer wordt opgenomen in het diagram. 

 

 

 

Uit het diagram blijkt dat forse straffen werden opgelegd. Er is sprake van een tweedeling. 

Enerzijds zijn er de straffen minder dan een jaar, die allemaal hooguit enkele weken beslaan. 

Deze straffen werden uitgevoerd in de plaatelijke gevangenis. Anderzijds zijn er de straffen die 

werden uitgevoerd in het tuchthuis te Gent. Het grootste aantal ligt tussen de 11 en 15 jaar. Van 

het segment 6-10 jaar zijn de meeste vonissen veroordelingen voor 10 jaar. Het gaat hier om 

misdrijven die voorheen bestraft werden met verbanning en/of geseling. In het kader van het 

onderzoek naar humanisering is dit een belangrijke vaststelling. Er kan bezwaarlijk gesteld 

worden dat een gevangenisstraf voor een termijn van 10 tot 15 jaar minder wreed is dan een 

verbanning, zeker wanneer het gaat om iemand die geen sterke band had met de streek. 

Bovendien bepaalde het reglement op het tuchthuis van 1775 dat deze termijn volledig werd 
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 Guillielmus Vander Meulen, 14 februari 1781, nrs. 3625-3629. 
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uitgezeten, behalve in het geval van gratie.
266

 Gratie voor bedelaars was moeilijker te bekomen, 

aangezien zij een speciale declaratie moesten bekomen van de administrateurs van het 

tuchthuis.
267

 

 

v. Bestraffing van bedelarij 

 

Door het hoge aantal bedelaars is het interessant om na te gaan in welke mate bedelarij bestraft 

werd. Het is het meest geschikte misdrijf om een evolutie in de bestraffing na te gaan, want er 

waren gedurende de hele onderzochte periode genoeg gevallen voorhanden. Bovendien bestaan 

er binnen het misdrijf geen gradaties. Bij bijvoorbeeld diefstal kan je voor een kleine of grote 

waarde stelen, bedelen blijft echter bedelen. Er wordt rekening gehouden met de gevallen waarin 

bedelarij het hoofdmisdrijf was, aangezien de bestraffing van zwaardere misdrijven anders de 

resultaten zou beïnvloeden.
268

 Een telling van de opgelegde straffen geeft volgend diagram: 

 

 

 

In de bestraffing van bedelarij zit bijgevolg helemaal geen evolutie. Zowel in het begin van de 

onderzochte periode als op het einde ervan werden bedelaars verbannen, op een paar 

                                                           
266

 “Geenen gedetineerden en zal mogen losgelaeten worden voor het eynde van synen termyn, ten waere wy hem 
verlosten van syne detentie.” J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1714. 
267

 J. H. SERRUYS, Zesden Placcaert-boeck van Vlaanderen, supra, 1714. 
268

 Het gaat bijgevolg om het aantal dat bekomen werd door methode 1 van het luik “misdrijven”. 

0

20

40

60

80

100

120

140

geselen ban gevangenisstraf verbod

aantal



55 

 

uitzonderingen na. Dit is opmerkelijk aangezien het tuchthuis werd opgericht met als doel het 

probleem van de bedelaars aan te pakken.
269

 Het tuchthuis werd bijgevolg door het Leenhof niet 

gebruikt waarvoor het was bedoeld, aangezien quasi alle bedelaars verbannen werden. 

 

vi. Bestraffing van banbreuk 

 

Er wordt enkel rekening gehouden met gevallen van loutere banbreuk. Het is immers de 

bestraffing van de banbreuk die wordt onderzocht, en niet die van zwaardere misdrijven of de 

combinatie van banbreuk met andere misdrijven. Onder loutere banbreuk wordt hier ook 

verstaan: het geval waarin een bedelaar werd verbannen en terug komt bedelen.
270

 Het is 

onmogelijk een overzichtelijke grafiek op te stellen, aangezien zowel in de initiële verbanning als 

in de straf opgelegd wegens banbreuk gradaties aanwezig zijn. Vandaar dat er gewerkt wordt met 

een tabel.  

 

jaar Initiële verbanning straf 

1758
271

 Verbannen uit Vlaanderen voor 10 jaar 1) Geselen tot de lopenden bloede 

2) Ban Vlaanderen 20 jaar 

1758
272

 Verbannen uit Vlaanderen voor altijd 1) Geselen tot de lopenden bloede 

2) Ban Vlaanderen voor altijd 

1758
273

 Verbannen uit de Nederlanden voor altijd 1) Geselen tot de lopenden bloede 

2) Ban Nederlanden voor altijd 

1758
274

 Verbannen uit Waasland voor 8 jaar 

(door het Leenhof
275

) 

Ban Waasland voor 16 jaar 
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 Zie “Vilain XIII en het tuchthuis”, supra. 
270

 Er wordt geen rekening gehouden met het feit of hij al dan niet overspel pleegde. 
271

 Jacobus Remorij, 30 maart 1758, nrs. 4088-4091. 
272

 Marie Jacoba [Germoenpre], […] […] 1758, nrs. 4091-4093. 
273

 Michiel van Speijbroecke, 27 april 1758, nrs. 3310-3313. 
274

 Isabelle De Cock, 17 augustus 1758, nrs. 3321-3322. 
275

 Isabelle De Cock, 12 juli 1758, nrs. 3318-3319. 
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1760
276

 Verbannen uit Waasland voor altijd 1) Geselen tot de lopenden bloede 

2) Ban Waasland voor altijd 

1760
277

 In 1757 verbannen voor 10 jaar uit het 

Waasland 

Ban Waasland 10 jaar
278

 

1761
279

 Verbannen uit Waasland voor 6 jaar Ban Waasland 12 jaar 

1762
280

 Verbannen uit Waasland voor 30 jaar
281

 Ban Waasland 50 jaar
282

 

1766
283

 Verbannen uit Waasland voor 8 jaar 1) Geselen tot de lopenden bloede 

2) Ban Waasland voor altijd 

1766
284

 Verbannen uit Vlaanderen voor 50 jaar
285

 1) Brandmerken 

2) Geselen tot de lopenden bloede 

3) Ban Nederlanden voor altijd 

1766
286

 Verbannen uit het Waasland voor 6 jaar Ban Waasland 12 jaar 

1767
287

 Verbannen uit Vlaanderen voor 20 jaar Ban Vlaanderen 25 jaar 

1768
288

 Verbannen uit Waasland voor 12 jaar Ban Waasland 24 jaar 

                                                           
276

 Pieter Francis de Groote, 29 mei 1760, nrs. 3372-3375. 
277

 Jan Beirnaerts, 19 juni 1760, nrs. 3379-3380. 
278

 Verassend lichte straf: “in aendacht nemende u redenen van ontlastinghe”.  
279

 Anna Herckmans, 19 februari 1761, nrs. 3407-3408. 
280

 Jan Francis Mares, 2 oktober 1762, nrs. 3443-3446. 
281

 Bij vonnis van 28 [september] 1762, nrs. 3437-3443. 
282

 Op straffe van de galg. De man werd in het initiële vonnis ook veroordeeld tot geseling met het strop om de hals 
en brandmerking.   
283

 Dominicus Maes, 27 februari 1766, nrs. 3478-3481. 
284

 Agnes Geny, 4 september 1766, nrs. 3488-3490. 
285

 In Gent waren al 4 vonnissen tegen haar uitgesproken, ongetwijfeld ook met oplopende termijnen van 
verbanning. 
286

 Marie joseph Pijphops, 6 november 1766, nrs. 3490-3491. 
287

 Thomas Eyckmans, 8 januari 1767, nrs. 3493-3495. 
288

 Marie joseph Pijphops, 3 maart 1768, nrs. 3516-3518. 
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1769
289

 Verbannen uit Waasland [termijn 

onbepaald] 

Ban Waasland voor altijd 

1770
290

 Verbannen uit Waasland voor 20 jaar Ban Waasland voor 40 jaar 

1770
291

 Verbannen uit de Nederlanden voor 

altijd
292

 

1) Geselen tot de lopenden bloede 

met den bast aan den hals 

2) Ban Nederlanden voor altijd
293

 

1773
294

 Verbannen uit Waasland voor 25 jaar
295

 Ban Waasland voor altijd 

1775
296

 Verbannen uit Nederlanden voor altijd Ban Nederlanden voor altijd 

1779
297

 Verbannen uit Waasland voor 5 jaar Ban Waasland voor altijd 

1783
298

 Verbannen uit Nederlanden voor 1 jaar Ban Nederlanden 2 jaar 

1783
299

 Verbannen uit Nederlanden voor 2 jaar 3 jaar tuchthuis Gent 

 

Deze gegevens leiden tot een aantal opmerkelijke vaststellingen. Het startpunt is steeds een 

verbanning beperkt in de ruimte en de tijd. In geval van banbreuk werd één van beide factoren of 

allebei verruimd. Het lijkt erop dat wanneer men beide factoren niet meer kon uitbreiden, of 

wanneer het initiële vonnis expliciet voorzag in een lijfstraf of doodstraf, dat deze eventueel werd 

opgelegd. Indien een verbanning werd opgelegd op straffe van voordere straffe/correctie, werd 

blijkbaar systematisch overgegaan tot een verdubbeling van het aantal jaren of tot een 

vermeerdering met een ander getal. Voor franstalige bedelaars was het Leenhof duidelijk 

                                                           
289

 Jacobus de Vienne, 14 oktober 1769, nrs. 3524-3525. Dit vonnis bewijst overigens dat er vóór het jaar 1758 
inderdaad vonnissen ontbreken. Jacobus werd in 1755 verbannen door het Leenhof. Deze sententie is niet terug te 
vinden in de vermelde archiefnummers. 
290

 Balthazar Joannes Livinus, 11 januari 1770, nrs. 3525-3526. 
291

 Agnes Geny, 31 oktober 1770, nrs. 3540-3542. 
292

 Bij vonnis Agnes Geny, 4 september 1766, nrs 3488-3490. 
293

 Op pene van de galge. 
294

 Marie joseph Pijphops, 11 maart 1773, nr. 3555. 
295

 Bij vonnis van 1768. 
296

 Pascal Donnet, 30 september 1775, nrs. 3576-3578. 
297

 Charles Sombret, 18 maart 1779, nr. 3604. 
298

 Ferdinandus Van Havermaete, 7 augustus 1783, nrs. 3663-3664. 
299

 Ferdinandus Van Havermaete, 6 november 1783, nrs. 3665-3666. 
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strenger, al betekende een verbanning voor hen natuurlijk minder, zelfs al ging het om de ganse 

Nederlanden. 

 

vii. Evolutie lijfstraffen  

 

Om de evolutie in de lijfstraffen te schetsen worden enkel de veroordelingen tot geseling in 

aanmerking genomen. De twee vermelde gevallen van brandmerking zijn niet voldoende om 

rekening mee te houden.  

 

 

 

Er is onmiskenbaar een daling in het opleggen van de geseling, zeker na 1766. De leegte tussen 

1750 en 1756 is te wijten aan het gebrekkige archiefmateriaal. In het geval dit volledig was 

geweest, zouden naar alle waarschijnlijkheid ook daar lijfstraffen te zien zijn. Of deze daling ook 

moet gelijkgesteld worden met een humanisering is een andere zaak. Ook hier rijst weer de vraag 

of het opleggen van lange gevangenisstraffen humaner is dan een eenmalige geseling.  
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viii. Doodstraf  

 

Het Leenhof legde in de bestudeerde periode slechts 11 keer de doodstraf op. De verdeling 

daarvan is gespreid over de ganse periode. De laatste dateert uit 1782, na het aanwenden van 

tortuur. Zowel het gebruik van tortuur als het opleggen van de doodstraf, in casu radbraking, 

passen niet in de lijn van het Oostenrijkse bestuur.
300

 Het ging nu ook wel om een zwaar geval, 

dat ongetwijfeld het publiek niet onberoerd liet. Joannes Janssens had zijn vrouw jarenlang zwaar 

mishandeld.
 301

 Uiteindelijk mondden zijn brutaliteiten uit in het vermoorden van zijn zwangere 

vrouw in de gracht op 50 a 60 roeden van de kerk van Belsele. Wat de vormen van de doodstraf 

betreft, zijn er 8 opknopingen, 2 radbrakingen en 1 onthoofding. De radbraking werd, naast aan 

de voormelde Joannes Janssens, ook opgelegd aan Adriaen van Loosvelde, die eveneens zijn 

vrouw jarenlang had mishandeld en vermoord.
302

 Kortom, conform de theorie uit het algemene 

gedeelte, werd de radbraking voorbehouden aan moordenaars. Dit stond ook uitdrukkelijk in de 

Constitutio Criminalis Theresiana.
303

 Jan Baptist vander Aa is de enige die veroordeeld werd tot 

onthoofding.
304

 Hij zat in het verbeteringshuis te Sint-Niklaas naar aanleiding van wangedrag 

door een alcoholprobleem. Hij ontsnapte daar en stak degene die hem achtervolgde dodelijk neer 

met een mes. Acht sententies houden een veroordeling tot de galg in. Zij werden allen 

uitgesproken tegen dieven, dus ook hier volgt de praktijk de uiteenzetting reeds gegeven in het 

algemeen deel met betrekking tot de vormen van de doodstraf. 

 

                                                           
300

 Zoals besproken in het algemene gedeelte en het luik “tortuur” binnen de casus. 
301

 Joannes Janssens, 14 februari 1782, nrs. 3643-3646. 
302

 Adriaen van Loosvelde, 29 mei 1760, nrs. 3367-3372. 
303

 J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio Criminalis Theresiana, supra, 248. Over de verwijzing naar vorstelijke 

wetgeving: zie infra. 
304

 Jan Baptist vander Aa, 13 augustus 1767, nrs. 3508-3512. 
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ix. Strafvermindering 

 

Algemeen werden drie zaken door het Leenhof als oorzaken voor strafvermindering aangenomen. 

Ten eerste de leeftijd van de verdachte.
305

 Een tweede aspect vormen de “redenen van decharge” 

of “redenen van ontlastinghe”. Deze termen werden later vervangen door “eenige 

omstandigheden”. Wat deze redenen inhouden werd echter nooit gespecifieerd. Ten slotte werd 

ook een lange voorhechtenis in aanmerking genomen. Zoals uit de cijfers in het diagram blijkt 

gaat het niet om enkele uitzonderingen, maar werden verzachtende omstandigheden wel degelijk 

algemeen toegepast.  

 

                                                           
305

 In aanmerking nemende “uwe jonckheijt”. 
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Ook minder voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden werden in aanmerking 

genomen. Zo kreeg Pieter [Luij] een mildere straf “in aandacht nemende u schikte ende pijnlijke 

gevangenisse in de muijte”.
306

 De kruimeldieven Jacobus Jennes en Ludovicus Blommaert 

kregen strafvermindering omwille van de kleine waarde van de gestolen goederen.
307

 

h. Recidivisme 

 

Er zijn 30 gevallen van recidivisme, waarvan er slechts 1 geen banbreuk was.
308

 De bestraffing 

van de 21 gevallen van banbreuk als hoofdmisdrijf zijn dan ook in het luik “bestraffing van 

banbreuk” terug te vinden. Bijgevolg resten ons nog 8 vonnissen. Hier gaat het om banbrekers die 

daarnaast nog een zwaarder misdrijf op hun kerfstok hebben. In 7 van deze 8 gevallen werd naast 

banbreuk ook diefstal gepleegd, vier van hen werden overigens veroordeeld tot de dood.
309

 Het 

overblijvende geval betrof een vader die wegens overspel en incest was verbannen en het verbod 

opgelegd werd om nog contact te hebben met zijn getrouwde dochter, bij wie hij overigens ook 

kinderen had.
310

 Desondanks brak hij zijn ban en bleef evenmin bij de vrouw weg.
311

 

i. Advies Rechtsleer 

 

In 70 zaken werd het advies van rechtsgeleerden ingewonnen.
312

 Het gaat om de zwaardere 

zaken, voor een eenvoudige verbanning van een bedelaar werd meestal geen advies vermeld. 

Opvallend is ook de toename van het aantal zaken waarbij advies werd gevraagd naar het einde 

van de 18
e
 eeuw. Deze adviezen werden veelal verstrekt bij het opleggen van een langdurige 

gevangenisstraf.  

                                                           
306

 Pieter [Luij], 18 maart 1756, nrs. 4069-4072. 
307

 Jacobus Jennes, 8 juli 1760, nrs. 3387-3388; Ludovicus Blommaert, 8 juli 1760, nrs. 3388-3389. 
308

 Het oorspronkelijke vonnis is slechts gedeeltelijk bewaard. De tweede maal werd de verdachte veroordeeld 
omwille van o.m. diefstal en slagen en verwondingen. Pieter [Luij], […] […] nrs. 4056- 4067. Pieter [Luij], 18 maart 
1756, nrs. 4069-4072. 
309

 Het gaat meer bepaald om: Jan [Leymijn], 6 mei 1750, nrs. 4010-4019 (†); Joannes Wesemael, 1 september 
1766, nrs. 3487-3488; Jan Bruggheman, 31 oktober 1770, nrs. 3536-3540 (†); Josse Joseph Leheu, 12 november 
1772, nrs. 3552-3553; Jan Francies mantiens, 1 februari 1775, nrs. 3562-3566 (†); Michiel Heyndrickx, 10 augustus 
1775, nrs. 3567-3570 (†); Marie Francoise Isabelle [Sagé], 10 augustus 1775, nrs. 3571-3572.   
310

 Eerste vonnis: Melchior Verhaeghen, 31 oktober 1761, nrs. 3427-3428. 
311

 Melchior Verhaeghen, 8 juli 1762, nrs. 3429-3431. 
312

 26,32% van het totaal. 
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j. Verwijzing naar de wet / arbitraire bevoegdheid rechter 

 

Eén van de punten van kritiek op het recht uit het Ancien Régime betrof de arbitraire 

bevoegdheid van de rechter.
313

 Daarom wordt nagegaan in welke mate het Leenhof verwees naar 

de wet. Een drietal aspecten zijn te onderscheiden. Ten eerste werd vaak verwezen naar de 

placcaten in het algemeen. Ten tweede werd hier en daar een specifieke norm vermeld. Ten slotte 

hielden de Gravenmannen het veelal bij de standaardformulering “alsoo het selve niet lijdelijck 

en is in een land van rechte”, of een variant daarvan.
314

 

 

 

 

Meestal werd dus niet verwezen naar enige norm. In 16, 54% van de vonnissen werd verwezen 

naar de placcaten in het algemeen. Slechts vijfmaal werd een specifieke norm vermeld. Het eerste 

geval betrof de moordenaar Adriaen van Loosvelde.
315

 Naast een algemene verwijzing naar de 

placcaten, riep het Leenhof een soort algemeen rechtsbeginsel in. Namelijk dat zo een schandalig 

leven, het begaan van zulke wreedheden en moord, “bij alle natien in schroom” was. In een 

tweede zaak werd verwezen naar de costumen.
316

 Het derde vonnis vermeldde in verband met de 

                                                           
313

 Zie algemeen deel: het bestaande strafrecht. 
314

 Bijvoorbeeld Michiel van Speijbroecke, 27 april 1758, nrs. 3310-3313. 
315

 Adriaen van Loosvelde, 29 mei 1760, nrs. 3367-3372. 
316

 Melchior Verhaeghen, 31 oktober 1761, nrs. 3427-3428. 
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bedelarij het “stringh verbodt haere Majesteit” onlangs gepubliceerd.
317

 Een vierde geval betrof 

weerom bedelen, hetgeen strijdig was met de resolutie van 25 september 1771.
318

 De vijfde en 

laatste zaak ging over het transport van besmet vee, hetgeen verboden was bij placcaat van 13 

juni 1780.
319

 

Dit alles neemt niet weg dat er in 81,58% van de zaken niet eens verwezen werd naar de 

placcaten in het algemeen. Dit laat vermoeden dat het oordeel van het Leenhof in vele gevallen 

“arbitrair” kon zijn. Toch zijn er aanwijzingen die het tegendeel doen vermoeden. Ten eerste 

werd ongeveer in een kwart van de zaken het vonnis gewezen met behulp van rechtsgeleerd 

advies. Dit advies zal waarschijnlijk wetsbepalingen of gewoonterecht bevat hebben, of erop 

gesteund zijn geweest. Ten tweede waren vele gevallen gelijkaardig, zeker wat de bedelaars 

betreft. Ten slotte blijkt uit de lezing van de vonnissen dat deze over het algemeen conform de 

vorstelijke wetgeving zijn. De bestraffing van bedelaars komt grotendeels overeen met hetgeen 

bepaald werd in de ordonnanties op de bedelaars. Wat diefstal betreft werden de verzwarende en 

verzachtende omstandigheden uit de Constitutio Criminalis Theresiana vaak vermeld, maar 

zonder ernaar te verwijzen. De voorbeelden van strafvermindering omwille van de kleine waarde 

van de gestolen goederen en de lage leeftijd werden reeds gegeven.
320

 Dit zijn verzachtende 

omstandigheden die expliciet waren opgenomen in de Constitutio Criminalis.
321

 Zoals reeds 

vermeld waren er twee veroordelingen tot radbraking, beide omwille van moord.
322

 De 

Constitutio schreef radbraking voor als straf in geval van moord.
323

 In beide gevallen was er 

sprake van verzwarende omstandigheden die eveneens uitdrukkelijk in de wet stonden, hoewel 

het Leenhof er niet naar verwees.
324

 Hetzelfde geldt voor de onthoofding wegens doodslag met 

boosaardig karakter.
325
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 Dominicus Maes, 27 februari 1766, nrs. 3478-3481. Het ging hier ongetwijfeld over de reeds besproken 
ordonnantie van 14 december 1765.  
318

 Jean Francois Maillies, 10 augustus 1775, nrs. 3570-3571. 
319

 Jacobus La Bees, 22 november 1782, nrs. 3640-3641. 
320

 Zie supra. 
321

 Zie artikel 94, §12, Erstlich en Siebentens. J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio Criminalis Theresiana, supra, 260. 
322

 Zie supra. 
323

 J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio Criminalis Theresiana, supra, 248. 
324

 In beide gevallen ging het om moord op de echtgenote, bij Joannes Jannsens was ze ook nog zwanger. De moord 
op “Ein schwangeres Weib” is nog een extra verzwarende omstandigheid. J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio 

Criminalis Theresiana, supra, 248. 
325

 J. T. E. VON TRATTERN, Constitutio Criminalis Theresiana, supra, 227-228; Jan Baptist vander Aa, 13 augustus 
1767, nrs. 3508-3512. 
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4. Toets humanisering 

a. Wat is humanisering? 

 

“Humanisering” als term is een vlag die vele ladingen dekt. Het is dan ook een begrip dat 

moeilijk in te vullen valt, zeker in juridische zin. Hoe bepaal je namelijk wat “vermenselijken” of 

“menselijker maken” inhoudt? Gaat het om een vermindering van materiële schade en/of morele 

schade? Evenmin is het een eenvoudige oefening de “wreedheid” van een bepaalde straf te 

bepalen, zeker indien binnen een bepaalde straf gradaties bestaan. Het gaat vrijwel steeds om een 

combinatie van verschillende soorten schade. Enerzijds is er de puur lichamelijke schade door het 

toedienen van fysieke pijn met eventueel blijvende letsels, en de materiële schade, bijvoorbeeld 

door confiscatie. Anderzijds is er de morele schade door bijvoorbeeld de blootstelling aan 

publieke schande. Het lijkt dan ook aangewezen de verschillende soorten schade in aanmerking 

te nemen bij de beoordeling van de onderzoeksresultaten in het licht van een mogelijke 

humanisering. De gevangenisstraf automatisch als humaner beschouwen omdat ze als dusdanig 

werd aangeprezen door verlichte criminalisten is bijgevolg geen optie. 

 

b. Toets 

 

Het lijdt geen twijfel dat er gedurende de onderzochte periode verschillende evoluties zijn in de 

straffen die werden opgelegd. Het opleggen van de geseling neemt sterk af en uiteindelijk werd 

deze straf niet meer uitgesproken. De veroordeling tot de doodstraf bleef vrij constant en is 

moeilijk te beoordelen door het beperkte aantal. Vanaf de oprichting van het Gentse tuchthuis is 

er een toename merkbaar van het aantal opgelegde gevangenisstraffen. De verbanning verdween 

echter niet, doch het gebruik ervan nam af bij de opkomst van de gevangenisstraf.  

Dit alles duidt erop dat het Leenhof een ander instrumentarium verkreeg en dat ook gebruikte. 

Hieruit moet nog niet noodzakelijk een humanisering afgeleid worden. Uit de bespreking van de 

straffen blijkt dat de vrijheidsstraffen veruit de meest uitgesproken straffen waren. De 

belangrijkste vraag is dus of de gevangenisstraf in deze casus een humanisering betekende ten 
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opzichte van de verbanning.
326

 Enerzijds is in het luik over de geboorteplaats en het beroep 

vastgesteld dat de meeste veroordeelden geen band hadden met het Waasland. Voor al degenen 

die werden verbannen gold dat zij, uitgesloten op het voor hen verboden grondgebied, vrij waren. 

Bijgevolg was de verbanning over het algemeen niet zo’n immens wrede straf.
327

 Anderzijds 

blijkt uit de duur van de gevangenisstraffen dat het om lange termijnen ging. Bovendien waren de 

omstandigheden in het tuchthuis niet altijd even aangenaam. Gedurende de onderzochte periode, 

in het Waasland, lijkt de gevangenisstraf daarom geen vooruitgang te zijn geweest op “humaan” 

gebied ten opzichte van de ban. Overigens werd vanaf de opgang van de gevangenisstraf de ban 

strenger toegepast, aangezien hij hoofdzakelijk nog voor lange duur werd opgelegd. 

 

 

 

Zoals blijkt uit het onderstaande diagram verdwenen vanaf 1772 de verbanningen voor een 

kortere termijn zo goed als volledig.
328

 Deze werden vervangen door een gevangenisstraf. 

Wanneer men de duur van de vrijheidsstraf in aanmerking neemt had de gevangenisstraf dus 

allerminst een humane werking.
329

 

 

 

                                                           
326

 Het feit dat Beccaria een voorstander was van dwangarbeid, betekent nog niet dat dit in de praktijk altijd een 
humanere straf is ten opzichte van de in gebruik zijnde straffen. 
327

 Des te meer aangezien de verbanning ook slechts voor een bepaalde termijn was. 
328

 Voor beide diagrammen werd uitgegaan van het totaal aantal verbanningen, dus ook degene die als bijkomende 
straf werden opgelegd. 
329

 Zie het luik “Duur van de gevangenisstraf”. 
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Een factor die deze vaststelling op humaan vlak zou kunnen tegenspreken, is een eventuele sterke 

stijging van het aantal ernstige misdrijven vanaf 1772. Indien er gewoonweg veel meer zware 

misdrijven werden gepleegd, zou een strengere bestraffing te verantwoorden zijn. Vandaar ter 

staving van het tegendeel volgende diagrammen van de enige twee veel voorkomende ernstige 

misdrijven: diefstal en banbreuk. 

 

 

 

Van de 71 diefstallen werden er 39 na 1772 gepleegd, hetgeen inderdaad een lichte stijging 

uitmaakt. Er zijn 6 gevallen van banbreuk na 1772, tegenover 17 ervoor wat bijgevolg een grote 

daling impliceert. Van de 4 veroordelingen wegens moord of doodslag is er 1 die werd 
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uitgesproken na 1772. Er vond bijgevolg geen stijging plaats van het aantal ernstige misdrijven 

die een zwaardere bestraffing zou kunnen verantwoorden.  

 

 

  

Ten opzichte van de geseling had de gevangenisstraf wel een humane werking. Dit omdat zij een 

goed alternatief bood voor de lijfstraf. De bestraffing van een delinquent afkomstig uit een gebied 

buiten de Nederlanden kon voordien alleen efficiënt gebeuren door middel van een lijfstraf, 

aangezien een ban toch weinig uitmaakte. De opsluiting in het tuchthuis was hiervoor het perfecte 

alternatief.
330

 Hetzelfde gold voor andere gevallen waarbij een ban niet nuttig werd geacht, 

bijvoorbeeld bij plegers van banbreuk.
331

 De gevangenisstraf had duidelijk een humaner karakter 

dan de geseling, want naast de doelbewuste lichamelijke pijniging die slechts van korte duur was, 

hield de veroordeelde aan zijn straf ook onuitwisbare littekens over. Deze leidden ertoe dat de 

sociale en economische toekomst van de gestrafte uitzichtloos was.
332

  

 

 

 

                                                           
330

 Bijvoorbeeld Salomon Scheer, 7 december 1786, nrs. 3694-3696. Het betrof een dief afkomstig uit Westfalen. 
331

 Ferdinandus Van Havermaete, 6 november 1783, nrs. 3665-3666. 
332

 F. VANHEMELRYCK, Misdaad en straf, supra, 191-192. Dit was zeker het geval wanneer de geseling specifiek moest 
uitgevoerd worden in de halsstreek. Littekens op de rug kon men enigszins bedekken, in de hals was dat al 
moeilijker. Agnes Geny, 31 oktober 1770, nrs. 3540-3542. Hetzelfde geldt voor brandmerken, al komen er zoals 
vermeld maar 2 gevallen voor in het onderzoek. 
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IV. Conclusies 

 

Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke conclusies, dient benadrukt te worden dat deze allen 

moeten worden beschouwd binnen de beperkingen van het onderzoek. Hetgeen hierna wordt 

beweerd, beperkt zich bijgevolg tot het Waasland binnen 1750-1793.
333

  

 

De vraag of er nu effectief een humanisering heeft plaatsgevonden krijgt een dubbel antwoord. 

Enerzijds dient de vraag positief te worden beantwoord, omdat de verbanningen voor een korte 

termijn gedeeltelijk werden vervangen door korte gevangenisstraffen, en omdat de 

gevangenisstraf de lijfstraffen verdrong. Anderzijds werd voldoende aangetoond dat de algemene 

vervanging van de ban door de gevangenisstraf geen vooruitgang betekende op humaan vlak.  

 

De verlichting heeft niet zozeer een mentaliteitswijziging in de bestraffing teweeggebracht. Er 

vond echter ook geen humanisering plaats zonder de invloed van de verlichtingsidealen. Het lijkt 

er op dat de gevolgen van de verlichting wel hun invloed hebben gehad.
334

 Het is immers het 

provinciale tuchthuis te Gent geweest dat ervoor zorgde dat  het arsenaal aan straffen groter werd. 

Naast onder meer de lijfstraffen en de ban werd het instrumentarium uitgebreid met de 

gevangenisstraf. Deze zorgde voor het verdwijnen van de lijfstraffen, waarschijnlijk vooral omdat 

er voor die lijfstraffen voorheen geen efficiënt alternatief bestond.  

 

Uit het onderzoek blijkt qua intentionele humanisering in principe geen evolutie.
335

 Het lijkt 

waarschijnlijker dat het Leenhof een tamelijk evenwichtig “beleid” behield, dat het beter kon 

stroomlijnen door de extra mogelijkheid een gevangenisstraf op te leggen in plaats van de weinig 

efficiënte ban of de wrede geseling. Het feit dat het opleggen van de gevangenisstraf in het 

algemeen geen humanisering betekende ten opzichte van de ban bevestigt die stelling. Deze visie 

wordt eveneens ondersteund door de vaststelling dat het Leenhof bedelaars consequent bleef 

verbannen, ongeacht het bestaan van de gevangenisstraf.
336

  

                                                           
333

 Er dient nogmaals gewezen te worden op de ontbrekende archiefstukken in de periode 1751-1754. 
334

 Hoewel ook hier de invloed van de verlichting eigenlijk miniem is. Er bestonden reeds andere vormen van 
tuchthuizen, zoals uiteengezet in het algemene deel. 
335

 Het Leenhof bleef overigens ook tortuur toepassen als onderzoeksmaatregel. 
336

 Des te meer omdat bedelarij het meest voorkomende misdrijf was gedurende de onderzochte periode. 



69 

 

 

 

In het algemeen gebruikte het Leenhof van het Land van Waas de gevangenisstraf als nieuw 

instrument enkel binnen het oude criminele beleid. Het week daarmee af van het oorspronkelijke 

doel waarvoor het tuchthuis te Gent was opgericht, namelijk het probleem van de bedelarij 

aanpakken. 
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V. Bijlage 

 

Voorbeeld van een sententie: het vonnis uitgesproken tegen Joannes Jannsens. 
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