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Afbeelding	voorplat:	Rembrandt	van	Rijn	(1606-1669),	Elsje	Christiaens	aan	de	galg.	1664.	
Pen	 en	 bruine	 inkt	 op	 papier.	 171	 x	 91	 mm.	 H.O.	 Havemeyer	 Collection,	 Metropolitan	
Museum	of	Art	New	York.	
	
De	auteur	en	de	promotor(en)	geven	de	toelating	deze	studie	als	geheel	voor	consultatie	
beschikbaar	 te	 stellen	 voor	 persoonlijk	 gebruik.	 Elk	 ander	 gebruik	 valt	 onder	 de	
beperkingen	van	het	auteursrecht,	in	het	bijzonder	met	betrekking	tot	de	verplichting	de	
bron	uitdrukkelijk	te	vermelden	bij	het	aanhalen	van	gegevens	uit	deze	studie.		
	
Het	 auteursrecht	 betreffende	 de	 gegevens	 vermeld	 in	 deze	 studie	 berust	 bij	 de	
promotor(en).	 Het	 auteursrecht	 beperkt	 zich	 tot	 de	 wijze	 waarop	 de	 auteur	 de	
problematiek	 van	 het	 onderwerp	 heeft	 benaderd	 en	 neergeschreven.	 De	 auteur	
respecteert	daarbij	het	oorspronkelijke	auteursrecht	van	de	individueel	geciteerde	studies	
en	 eventueel	 bijbehorende	 documentatie,	 zoals	 tabellen	 en	 figuren.	 De	 auteur	 en	 de	
promotor(en)	 zijn	niet	 verantwoordelijk	 van	de	behandelingen	 en	 eventuele	doseringen	
die	in	deze	studie	geciteerd	en	beschreven	zijn.		
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Spiegel	u	algelyk	
Gy	arm	ende	ryk	
Gy	oud	en	jonck	neemt	hier	exempel	aen	
Het	zal	u	dienen	tot	een	goed	vermaen	
Gy	vraeke	nemers	allegaer	
Spiegeld	u	hier	aen	in	het	openbaer	
Want	die	syn	zinnen	tot	de	vraeke	wend	
Die	komt	op	’t	les	tot	eenen	droeven	eynd1	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1	Nieuwsbericht	van	een	marktzanger	naar	aanleiding	van	de	ver0ordeling	van	een	pyromaan	in	
1782.	Zie:	A.	Lowyck,	Het	moordlied	in	de	Westhoek	der	Nederlanden	in	Frankrijk	tot	1860.	
Poperinge:	Poperinge	werkgroep	de	Nederlanden,	1991:	35-36.	
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Abstract	(NL)	
De	 vroegmoderne	 Nederlandse	 strafexecuties	 delen	 enkele	 opvallende	 karakter-	
eigenschappen.	De	belangrijkste	overeenkomsten	zijn	dat	de	straffen	in	het	openbaar	ten	
uitvoer	 werden	 gelegd	 en	 gepaard	 gingen	 met	 veel	 symbolische	 verwijzingen	 naar	 de	
specifieke	misdaad	waarop	de	straf	een	reactie	was.	De	executies	waren	bij	de	mensen	erg	
in	trek.	Wat	is	de	verklaring	voor	de	openbaarheid,	de	symboliek	en	het	enthousiasme	van	
de	 toeschouwers?	 In	 deze	 thesis	 wordt	 op	 die	 vragen	 ingegaan.	 Het	 antwoord	 wordt	
gezocht	 in	de	relatie	met	het	primaire	doel	om	te	straffen	destijds:	afschrikking.	Door	 te	
dreigen	 met	 aan	 anderen	 opgelegde	 lijfstraffen	 streefde	 de	 overheid	 ernaar	 mensen	 te	
onthouden	 van	 het	 plegen	 van	 strafbare	 feiten	 in	 de	 toekomst.	 De	 overheid	
communiceerde	 dus	 in	 zekere	 zin	 via	 straffen.	 De	 semiotiek	 wordt	 ingezet	 om	 dit	
communicatieproces	 verder	 te	 doorgronden.	 Om	 de	 boodschap	 aan	 zoveel	 mogelijk	
mensen	over	te	brengen,	was	de	overheid	gebaad	bij	een	groot	publiek.	Door	de	straffen	te	
theatraliseren	en	dramatiseren	is	de	kans	groot	dat	de	overheid	slaagde	in	die	opzet.			
	
Abstract	(EN)	
Early	modern	Dutch	executions	share	some	striking	characteristics.	The	main	similarities	
are	 that	 the	 punishments	 were	 publicly	 executed	 and	 accompanied	 by	 many	 symbolic	
references	to	the	committed	crime.	The	execution	side	was	usually	crowded.	What	is	the	
explanation	 for	 the	 publicity,	 symbolism	 and	 the	 audience’s	 enthusiasm?	 In	 this	 thesis	
these	questions	will	be	addressed.	The	answer	is	sought	in	relation	to	the	primary	purpose	
of	 the	punishments	 at	 the	 time:	deterrence.	Through	 frightening	bodily	punishment,	 the	
government	sought	to	refrain	citizens	from	committing	criminal	offenses	in	the	future.	It	
can	be	said	that	the	government	communicated	through	these	punishments.	Semiotics	 is	
used	to	further	understand	this	communication	process.	The	government	tried	to	transfer	
message	 to	 as	 many	 people	 as	 possible,	 the	 government.	 By	 theatricality	 and	
dramatization	of	the	punishment,	the	government	was	likely	to	succeed	in	that	purpose.	
	
Trefwoorden:	execution,	deterrence,	gallow,	image,	performance	
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Woord	vooraf	
Enkele	maanden	terug	studeerde	ik	af	in	het	strafrecht.	En	dat	terwijl	ik	mijn	academische	
studieloopbaan	 begon	 met	 een	 bachelor	 Theaterwetenschap	 aan	 de	 Universiteit	 van	
Amsterdam	en	die	nu	afsluit	met	de	master	Kunstwetenschappen	(beeldende	kunst)	aan	
de	 Universiteit	 Gent.	 Wat	 interessant	 is	 aan	 deze	 studiecombinatie	 is	 dat	 beide	
vakgebieden	 elkaar	 op	 sommige	 vlakken	 goed	 kunnen	 aanvullen.	 Ik	 houd	 van	 een	
interdisciplinaire	benadering	van	zaken,	soms	ver	weg	van	de	geijkte	zienswijzen	van	een	
discipline	 door	 een	 nieuw	 perspectief	 te	 kiezen.	 Visies	 afkomstig	 uit	 andere	 disciplines	
leiden	 soms	 tot	 heel	 nuttige,	 voorheen	 niet	 zichtbare	 inzichten.	 Dat	 heeft	 op	 de	 eerste	
plaats	niet	te	maken	met	praktische	zaken	of	regels.	Het	gaat	om	een	manier	van	denken,	
theoretiseren,	of	benaderen.	De	disciplines	staan	niet	los	van	elkaar,	ze	staan	samen	in	een	
maatschappij	waarin	alles	verweven	is.		
	 Vanaf	het	moment	dat	 ik	er	bij	het	vak	Historiografie	van	de	Theaterwetenschap	
(Universiteit	 van	Amsterdam)	 op	werd	 gewezen	 dat	 in	 Amsterdam	Noord	 tot	 aan	 1795	
een	galgenveld	was	dat	door	stedelingen	druk	en	met	veel	plezier	werd	bezocht,	bleef	die	
plek	mij	 intrigeren.	 Nog	 altijd	 probeer	 ik	me	 er	 een	 voorstelling	 van	 te	maken	 hoe	 het	
uitzicht	vanaf	de	stadsrand	op	de	overzijde	van	het	IJ	moet	zijn	geweest.	Wanneer	ik	op	de	
pont	stap	van	het	station	naar	Noord,	beeld	ik	me	in	hoe	ik	op	de	galgen	af	zou	varen.	Het	
is	daarbij	vooral	het	theatrale,	beeldende	aspect	dat	mij	intrigeert.	Dat	enthousiasme	van	
onze	 Amsterdamse	 voorouders	 betrof	 overigens	 niet	 alleen	 de	 galgen	 die	 daar	 op	 de	
Volewijck	stonden,	ook	de	openbare	strafexecuties	op	de	Dam	vielen	in	de	smaak.	Dat	deze	
openbare	strafpraktijk	zich	goed	leent	voor	een	studie	waarbij	zowel	het	strafrecht	als	de	
kunstwetenschap	en	-geschiedenis	komt	kijken,	laat	zich	al	raden.		

Ik	 ben	 niet	 de	 eerste	 die	 kunst	 en	 strafrecht	 in	 een	 onderzoek	 verenigt.	 Er	 zijn	
talloze	 studies	 verschenen	 over	 kunst	 en	 recht.	 Er	 zijn	 tientallen,	 zo	 niet	 honderdtallen	
onderzoeken	 naar	 schilderingen	 of	 beeldhouwwerken	 over	 gerechtigheid.	 In	 het	
verlengde	daarvan	liggen	ook	bijvoorbeeld	de	vele	onderzoeken	naar	exempla	iustitiae.	De	
tentoonstelling	De	kunst	van	het	recht:	drie	eeuwen	gerechtigheid	in	beeld,	tot	het	begin	van	
dit	 jaar	 te	 zien	 geweest	 in	 het	 Groeningemuseum	 in	 Brugge,	 is	 daarvan	 een	 goed	
voorbeeld.	Veelvuldig	onderzoek	is	ook	gedaan	naar	de	symbolen	binnen	het	recht	en	de	
manier	 waarop	 die	 tot	 uitdrukking	 komen	 in	 de	 kunst	 –	 zoals	 de	 weegschaal	 en	 het	
zwaard	van	Vrouw	Justitia.	In	die	lijn	moet	deze	thesis	niet	worden	gezien.	Hier	verenigen	
de	kunst-	en	rechtswetenschap	zich	eveneens,	maar	eerder	op	theoretisch	gebied.	

De	master	Kunstwetenschappen	presenteert	zich	naar	buiten	toe	als	een	opleiding	
die	 veel	 waarde	 gehecht	 aan	 interdisciplinariteit.	 Op	 die	 manier	 vormt	 deze	 thesis	 een	
mooi	 sluitstuk	 van	mijn	 intensieve	 studieloopbaan;	want	 hoe	 kan	 ik	 die	 beter	 afronden	
dan	 door	 mijn	 interesses	 in	 verschillende	 disciplines	 zoals	 het	 strafrecht,	 de	
theaterwetenschap,	de	beeldende	kunstwetenschap	en	een	sprankje	sociologie	en	filosofie	
op	een	organische	manier	te	combineren?		 				

													
				Gent,	augustus	2017	



	 4	

Inhoud	
	
1		 Inleiding																																		 	 	 	 	 	 	 6	 	
	 1.1	 Introductie	 	 	 	 	 	 	 	 6	

1.2	 Opbouw	van	het	betoog	 	 	 	 	 	 7	
	 1.3	 Methode	en	beperkingen		 	 	 	 	 	 8	
	 	 1.3.1	 Methode	 	 	 	 	 	 	 8	
	 	 1.3.2	 Beperkingen	 	 	 	 	 	 	 10	
	
2		 Juridisch	kader:	geschiedenis,	straftheoretische	achtergronden	en	

generale	preventie		 	 	 	 	 	 	 	 14	
	 2.1	 Inleiding	 	 	 	 	 	 	 	 14	
	 2.2	 Schets	van	het	juridische	landschap		 	 	 	 	 14	
	 	 2.2.1		 De	geldende	rechtsbronnen	 	 	 	 	 14	
	 	 2.2.2		 Het	verloop	van	het	strafproces	in	grote	lijnen	 	 15	
	 2.3	 Straftheorieën	en	generale	preventie			 	 	 	 17	
	 2.4	 Generale	preventie:	afschrikking	 	 	 	 	 19	
	 2.5	 Conclusie	 	 	 	 	 	 	 	 21	
	
3	 Straffen:	de	belangrijkste	aspecten	 	 	 	 	 	 23	
	 3.1	 Inleiding	 	 	 	 	 	 	 	 23	
	 3.2	 Afschrikken	door	exempel	en	spiegel	 	 	23	
	 	 3.2.1	 Kerndoel:	afschrikking	 	 	 	 	 23	
	 	 3.2.2	 Spiegel	en	exempel	 	 	 	 	 	 24	
	 3.3	 De	plaats	en	het	moment	van	de	strafexecuties	 	 	 25	
	 3.4	 Symbolen	en	verwijzingen	 	 	 	 	 	 26	
	 	 3.4.1	 Symboliek	betreffende	het	voorwerp	van	het	delict	 	 27	
	 	 3.4.2	 Symboliek	betreffende	het	corpus	delictum	 	 	 28	
	 3.5	 Voorbeelden:	Jacob	van	Campen,	Gilles	van	Ledenberg	en		 	

Elsje	Christaens	 	 	 	 	 	 	 29	
	 	 3.5.1	 Jan	Luyken:	de	mijter	van	Van	Campen	 	 	 30	
	 	 3.5.2	 Claes	Jansz	Visscher	(II):	de	kist	van	Ledenberg	 	 32	
	 	 3.4.3	 Rembrandt	en	Van	Borssom:	de	bijl	van	Elsje		 	 34	
	 3.6	 Conclusie	 	 	 	 	 	 	 	 36	
	 	
4		 Een	nieuwe	hypothese:	vormgeving	en	doel,	een	noodzakelijke		

combinatie	 	 	 	 	 	 	 	 	 38	
4.1		 Inleiding	 	 	 	 	 	 	 	 38	
4.2	 Van	een	oude	stelling…	 	 	 	 	 	 38	
		 4.2.1	 De	stelling	van	Foucault	 	 	 	 	 38	
		 4.2.2	 De	stelling	van	Spierenburg	 	 	 	 	 40	

	 4.3	 …	naar	een	nieuwe	hypothese		 	 	 	 	 41	
	 4.4	 Conclusie	 	 	 	 	 	 	 	 43	
	
5	 Een	communicatieproces	gebaseerd	op	tekens		 	 	 	 45	
	 5.1	 Inleiding	 	 	 	 	 	 	 	 45	
	 5.2	 Communiceren	door	middel	van	tekens	 	 	 	 45	



	 5	

	 	 5.2.1	 Het	proces	 	 	 	 	 	 46	
	 	 5.2.2	 De	kern	van	het	teken	 	 	 	 	 47	
	 5.3	 Straf	als	communicatiemiddel		 	 	 	 49	
	 	 5.3.1	 De	relevantie	van	de	semiotiek	voor	het			

strafproces	 	 	 	 	 	 	 49	
	 	 5.3.2	 Communiceren	door	te	straffen	 	 	 50	
	 5.4	 Conclusie	 	 	 	 	 	 	 52	
	
6	 De	straf	als	spektakel	 	 	 	 	 	 	 54	
	 6.1		 Inleiding	 	 	 	 	 	 	 54	
	 6.2	 De	strafexecutie	als	beeld	en	performance	 	 	 54	
	 	 6.2.1	 Theatraliteit	en	perfromativiteit	 	 	 54	
	 	 6.2.2	 Strafspektakels	 	 	 	 	 55	
	 	 6.2.3	 Een	enthousiast	publiek	 	 	 	 57	
	 6.3	 De	macht	van	het	beeld	–	een	open	einde	 	 	 59	
	 6.4	 Conclusie	 	 	 	 	 	 	 61	
	
7	 Eindconclusie	 	 	 	 	 	 	 	 62	
	
8		 Literatuur	 	 	 	 	 	 	 	 66	
	
9		 Bijlage:	afbeeldingen	 	 	 	 	 	 	 71	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 6	

1		 Inleiding	
	
1.1	 Introductie	
In	 het	 Stadsarchief	 van	 Amsterdam	 bevindt	 zich	 een	 prachtige	 tekening	 van	 Reinier	
Vinkeles,	gemaakt	tussen	circa	1770	en	1790	(zie	bijlage,	afb.	1).	Er	staat	een	grote	put	op	
afgebeeld	met	drie	 zuilen	waartussen	enkele	vaag	menselijke	 figuren	hangen.	Daarnaast	
zijn	twee	vrijstaande	palen	afgebeeld.	Op	de	rechter	zit	een	figuurtje	op	een	soort	plateau,	
aan	de	paal	gebonden,	de	benen	 losjes	over	de	 rand	en	het	hoofd,	met	grote	holle	ogen,	
opzij	 gezakt.	 Het	 tafereel	 stelt	 een	 galgenveld	 voor.	 Boven	 de	 put	 hangen	 inderdaad	
menselijke	resten.	Een	gruwelijk	beeld,	maar	merkwaardig	genoeg	heeft	de	voorstelling	in	
zijn	 geheel	 iets	 vrolijks.	 Een	 twintigtal	 mensen	 lijkt	 zich	 goed	 te	 amuseren	 onder	 de	
stoffelijke	 overschotten	 van	 de	misdadigers.	 Het	 is	 een	winters	 schouwspel:	 links	 duwt	
iemand	op	schaatsen	een	ander	op	een	slee	voort,	daarnaast	rusten	andere	schaatsers	uit	
bij	 een	 zogenaamde	 koek-en-zopie-tent	 en	 praten	 ze	 vrolijk	 met	 elkaar	 –	 rechts	 is	
ongeveer	eenzelfde	tafereel	te	zien.	Bij	de	put	praten	mannen	en	vrouwen	over	wat	ze	zien	
en	wijzen	elkaar	op	de	lichamen	boven	zich.	Het	lijkt	alsof	een	man	en	een	vrouw	aan	een	
jong	kind	uitleggen	wat	er	gebeurt	als	hij	zich	niet	gedraagt.	Eén	figuur	laat	duidelijk	zijn	
afkeuring	en	de	minderwaardigheid	van	de	gehangenen	blijken	door	zijn	behoefte	 tegen	
de	put	aan	te	doen.	
	 De	tekening	van	Vinkeles	geeft	een	vrij	accuraat	beeld	van	hoe	het	er	destijds	op	
dat	galgenveld	aan	toe	kon	gaan.	Het	veld,	de	Volewijck,	lag	in	Amsterdam	Noord	net	aan	
de	overzijde	van	het	IJ	en	vormde	de	meest	noordelijke	grens	van	de	stad.	Het	was	niet	de	
bedoeling	 het	 tafereel	 aan	 het	 zicht	 te	 onttrekken,	 integendeel:	 vanuit	 de	 stad	 was	 het	
uitzicht	op	de	galgen	door	vrijwel	ontbrekende	bebouwing	onbelemmerd.	De	Galgenstraat	
in	de	stad	dankt	zelfs	zijn	naam	aan	de	scherpe	zichtlijn.	De	galgen	waren	er	om	gezien	te	
worden.	En	er	was	meer.	Ook	de	spectaculaire	openbare	executies	voor	het	stadhuis	op	de	
Dam	–	de	zetel	van	de	macht	–	en	de	Nieuwmarkt	trokken	de	aandacht	van	veel	mensen.		
	 Het	 spektakel	 van	 de	 galgenvelden	 zoals	 op	 de	 Volewijck	 en	 van	 de	 openbare	
strafvoltrekkingen	 vergelijkbaar	 met	 die	 op	 de	 Dam,	 vormden	 eeuwenlang	 een	
fundamenteel	element	in	het	strafrecht	van	de	Nederlanden.2	Dat	verband	tussen	geweld	
enerzijds	en	visueel	spektakel	anderzijds	is	opvallend.	Er	zijn	enkele	onderzoeken	naar	die	
relatie	gedaan,	de	belangrijkste	door	de	 filosofen	Michel	Foucault	 (1926-1984)	en	Pieter	
Spierenburg	(geb.	1948)	 in	de	 jaren	 ’70	en	 ‘80	van	de	vorige	eeuw.	Daarna	 is	het	 thema	
zelden	opgepakt.	Met	deze	thesis	wil	ik	het	onderwerp	weer	aan	de	orde	stellen	met	een	
nieuwe	hypothese	en	een	aanzet	 tot	verder	onderzoek.	Die	hypothese	betreft	de	stelling	
dat	het	belangrijkste	strafdoel	van	die	tijd,	afschrikking,	van	groot	belang	is	geweest	voor	
de	 wijze	 waarop	 de	 straffen	 werden	 vormgegeven	 en	 vult	 daarmee	 een	 leemte	 die	 de	
onderzoeken	 van	 Foucault	 en	 Spierenburg	 achterlaten.	Het	 is	 ook	 deze	 veronderstelling	
die	ertoe	leidt	dat	de	volgende	vraag	centraal	komt	te	staan:	waarom	en	op	welke	manier	
maakten	 de	 vroegmoderne	 Nederlandse	 overheden	 gebruik	 van	 visueel	 spectaculaire	

																																																								
2	Cf.	Knippenberg	&	De	Pater,	2002.	



	 7	

facetten	 bij	 openbare	 strafvoltrekkingen	 om	 de	 boodschap	 van	 afschrikking	 over	 te	
brengen	aan	de	leden	van	de	samenleving?		

Gesteld	kan	worden	dat	 in	de	enscenering	van	de	 terechtstellingen	gebruik	werd	
gemaakt	 van	 een	 bepaalde	 beeldtaal	 die	 erop	 gericht	 was	 te	 communiceren	 met	 de	
burgers,	de	toeschouwers	bij	dat	strafspektakel.	De	terechtstellingen	hadden	veel	weg	van	
theatrale	 voorstellingen,	 tableaux	 vivants	 of	 beelden.	 Ik	 ben	 zeker	 niet	 de	 eerste	 die	
verwijst	 naar	 de	 openbare	 strafexecuties	 als	 spektakel,	 integendeel,	 het	 is	 een	
gebruikelijke	 vergelijking	 om	 dergelijke	 gebeurtenissen	 te	 omschrijven.	 Maar	 de	 relatie	
tussen	beide	 is	niet	 eerder	verklaard	en	 roept	 tot	op	heden	onbeantwoorde	vragen	op:3	
waarom	wordt	dat	verband	gelegd?	Was	het	destijds	al	de	bedoeling	om	executies	op	een	
bijna	theatrale	wijze	te	benaderen	en	wat	waren	de	redenen	daarvoor?	Het	is	immers	niet	
waarschijnlijk	 dat	 dit	 een	 toevallig	 verband	 was,	 een	 willekeurige	 samenloop	 van	
omstandigheden.	Het	 is	vanuit	die	gedachte	dat	een	nieuwe	verklaring	wordt	gezocht	en	
gevonden	 in	 de	 veronderstelling	 dat	 het	 spektakel	 en	 de	 daarmee	 samen	 gaande	
symboliek	essentieel	waren	om	met	burgers	 te	communiceren	 in	de	hoop	dat	ze	zich	na	
het	 zien	 van	 de	 straffen	 in	 de	 toekomst	 van	 het	 plegen	 van	 strafbare	 feiten	 zouden	
onthouden.		

Een	 bundeling	 van	 de	 theorieën	 en	 inzichten	 van	 het	 strafrecht	 en	 de	
kunstwetenschappen	kunnen	de	motieven	die	achter	het	verband	schuilgaan	aan	het	licht	
brengen.	 Het	 is	 vooral	 aan	 de	 kunstwetenschappen	 deze	 leemte	 te	 dichten	 aangezien	
binnen	deze	discipline	theorieën	beschikbaar	zijn	om	het	beeldende	aspect	van	de	straffen	
te	analyseren.	In	andere	disciplines,	en	zeker	de	rechtswetenschap,	ontbreken	soortgelijke	
instrumenten.	Kunstwetenschappelijk	 onderzoek	 is	 dus	 cruciaal	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	
het	 communicatieve	 element	 van	 de	 straffen	 en	 de	 bijdrage	 daarvan	 tot	 het	
verwezenlijken	van	het	doel	waarop	de	straffen	waren	gericht.	In	deze	thesis	wordt	in	het	
dichten	van	dat	hiaat	voorzien.		
	 	
1.2	 Opbouw	van	het	betoog		
De	thesis	bestaat	uit	een	zevental	hoofdstukken,	inclusief	de	inleiding	en	conclusie.	In	de	
eerste	 drie	 hoofdstukken	 wordt	 de	 problematiek	 verder	 ingeleid	 en	 uitgewerkt.	 De	
inhoudelijke	 beantwoording	 van	 de	 probleemstelling	 vangt	 vanaf	 het	 vierde	 hoofdstuk	
aan.	 De	 thesis	 is	 opgebouwd	 volgens	 een	 trechtermodel,	 waarbij	 algemene	 zaken	 eerst	
besproken	worden	die	vervolgens	de	weg	vrijmaken	om	steeds	dieper	en	specifieker	op	de	
materie	in	te	gaan.	Juist	omdat	het	een	interdisciplinair	thema	betreft	is	dit	noodzakelijk.	
	 Omdat	 het	 in	 het	 onderzoek	 naar	 de	 relatie	 tussen	 strafdoel	 en	 strafvorm	
belangrijk	 is	 om	 een	 eenduidig	 en	 goed	 beeld	 te	 hebben	 van	 de	 juridische	 aspecten	 die	
meespelen,	 voorziet	 het	 hiernavolgende	 tweede	 hoofdstuk	 in	 de	 nodige	 juridische	
achtergrond.	 Er	 wordt	 eerst	 een	 blik	 geworpen	 op	 de	 organisatie	 rondom	 de	 geldende	
rechtsbronnen	 en	 de	 manier	 waarop	 die	 in	 de	 praktijk	 werden	 toegepast.	 Vervolgens	

																																																								
3 	Cf.	 Foucault,	 2010	 [1975],	 Huygebaert	 &	 Van	 Audenaeren	 2016:	 130,	 Monballyu,	 2006,	
Spierenburg,	1984.	
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wordt	 ingegaan	 op	 de	 hoofdlijnen	 van	 het	 strafproces.	 Tot	 slot	 wordt	 de	 (historische)	
straftheorie	 besproken,	waarin	wordt	 toegespitst	 op	de	definitie	 van	 generale	preventie	
en	afschrikking.		
	 In	 het	 derde	 hoofdstuk	 komen	 de	 belangrijkste	 aspecten	 van	 de	 vroegmoderne	
straffen	 zelf	 aan	 bod.	 Verschillende	 aspecten	 worden	 los	 van	 elkaar	 besproken:	 de	
aandacht	 wordt	 gericht	 op	 afschrikking	 als	 belangrijkste	 strafdoel,	 de	 plaats	 en	 het	
moment	 van	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 de	 straffen	 en	 het	 belang	 van	 symbolen	 en	
beeldende	verwijzingen	 in	de	straf.	Om	duidelijker	te	maken	hoe	dit	er	 in	de	praktijk	uit	
moet	 hebben	 gezien,	 worden	 er	 drie	 voorbeelden	 besproken	 waarvan	 afbeeldingen	
beschikbaar	 zijn:	 de	 executies	 van	 Jacob	 van	 Campen,	 Gilles	 van	 Ledenberg	 en	 Elsje	
Christiaens.		
	 De	 eerste	 drie	 hoofdstukken	 hebben	 een	 kader	 afgebakend	 waarbinnen	 het	
mogelijk	is	om	dieper	in	te	gaan	op	de	vraag	waarom	een	visueel	spektakel	zo	belangrijk	
was	in	de	strafexecuties.	In	het	vierde	hoofdstuk	komt	het	werk	van	de	twee	belangrijkste	
auteurs,	 Foucault	 en	 Spierenburg,	 aan	 bod	waarin	 zij	 zich	 onder	meer	 hebben	 gebogen	
over	 de	 waarschijnlijke	 redenen	 die	 ten	 grondslag	 lagen	 aan	 het	 openbare,	 lijfelijke	
straffen.	Aan	de	hand	van	de	opvattingen	van	Foucault	en	Spierenburg	wordt	de	nieuwe	
hypothese	opgeworpen	die	kennelijke	lacunes	in	hun	publicaties	mogelijk	kan	opvullen.	
	 Op	 het	 moment	 dat	 wordt	 gesteld	 dat	 zichtbare,	 met	 veel	 symboliek	 gepaard	
gaande	 straffen	 mensen	 kunnen	 afschrikken,	 moet	 een	 meer	 dieper	 liggende,	
fundamentele	vraag	worden	gesteld:	wat	 is	de	onderliggende	verklaring	voor	dat	effect?	
Voor	het	beantwoorden	van	die	vraag	is	de	semiotiek	een	belangrijk	instrument.	Een	korte	
uitleg	van	de	theorie	en	de	toepassing	daarvan	op	het	vroegmoderne	strafrecht	komen	aan	
bod	in	hoofdstuk	5.		
	 Ten	slotte	wordt	in	het	laatste	hoofdstuk	dieper	ingegaan	op	de	aard	van	het	beeld	
dat	in	de	straffen	wordt	vormgegeven.	Op	welke	manier	kan	een	straf	worden	opgevat	als	
beeld	 of	 performance?	 En	 wat	 maakt	 het	 spektakel	 zo	 geschikt	 om	 het	 doel	 van	
afschrikking	 te	 communiceren?	 In	 het	 verlengde	 daarvan	wordt	 ingegaan	 op	 noties	 van	
theatraliteit	en	performativiteit.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	met	een	verwijzing	naar	
een	aantal	 invalshoeken	die	 te	 ver	 reiken	voor	deze	 thesis	maar	voor	vervolgonderzoek	
interessant	kunnen	zijn.	Het	geheel	mondt	 logischerwijs	uit	 in	een	eindconclusie	waarin	
nog	 eens	 de	 verschillende	 stappen	 worden	 langsgegaan	 en	 de	 uiteindelijke	 uitkomst	
bondig	wordt	geformuleerd.		
	 	
1.3	 Methode	en	beperkingen		
	
1.3.1	 Methode		
In	deze	thesis	wordt	gebruikgemaakt	van	diverse	methoden	en	theoretische	perspectieven	
uit	verschillende	disciplines.	Er	worden	theorieën	en	methoden	uit	de	beeldende	kunst,	de	
theaterwetenschap,	 het	 strafrecht,	 de	 geschiedenis,	 de	 filosofie	 en	 de	 sociologie	



	 9	

gecombineerd	 wat	 leidt	 tot	 een	 geheel	 dat	 sterk	 interdisciplinair	 van	 aard	 is.	 Het	
disciplinaire	en	theoretisch	karakter	verschilt	per	hoofdstuk.		

Het	 overgrote	 deel	 van	 het	 onderzoek	 vindt	 plaats	 op	 basis	 van	 primaire	 en	
secundaire	 literatuur.	 Een	 aantal	 publicaties	 en	 auteurs	 is	 voor	dit	 onderzoek	van	groot	
belang	 geweest.	 Voor	 het	 overzicht	 van	 de	 historische	 juridische	 strafpraktijk	 was	 dat	
bijvoorbeeld	 het	 compacte	 werk	 Strafrecht	 en	 criminaliteit	 (1988)	 van	 drie	
toonaangevende	 (rechts)historici:	 Herman	 Diederiks	 (1937-1995),	 Sjoerd	 Faber	 (geb.	
1944)	 en	Arend	Huussen	 (geb.	 1941).	 Zij	 hebben	 nauwkeurig	 de	 belangrijkste	 aspecten	
van	het	strafproces	 in	de	Nederlanden	uiteengezet.	Naar	dit	werk	wordt	nog	geregeld	 in	
rechtshistorisch	 onderzoek	 verwezen,	 dat	 geldt	 ook	 voor	 andere	 publicaties	 van	 deze	
auteurs.	 Generale	 preventie	 en	 afschrikking	 behoren	 tot	 een	 onderzoeksgebied	 dat	 de	
laatste	 jaren	weer	meer	aandacht	krijgt.	Verschillende	rechtsfilosofieën	buigen	zich	over	
dat	thema,	waaronder	Anthony	Duff	(geb.	1945),	Jeroen	ten	Voorde	(geb.	1977)	en	eerder	
Johannes	Andenaes	(1912-2003).	Met	name	Duff	en	Andenaes	worden	als	autoriteit	op	dit	
gebied	 gezien,	 van	 de	 hand	 van	 Ten	 Voorde	 –	 momenteel	 hoogleraar	 straf-	 en	
strafprocesrecht	 in	 Leiden	 –	 zijn	 de	 laatste	 jaren	 vooral	 een	 aantal	 interessante	
Nederlandse	publicaties	verschenen.		
	 Een	 meer	 uitgebreide	 historische	 aanpak	 van	 het	 thema	 afschrikking	 lijkt	 de	
laatste	 jaren	minder	 populair.	 Ook	 bestaat	 er	weinig	 recent	 onderzoek	 ten	 aanzien	 van	
lijfstraffen.	Eerder	verscheen	ten	aanzien	van	beide	onderwerpen	wel	een	kernpublicatie,	
het	 betreft	 een	 doctoraatsonderzoek	 van	 Lodewijk	 Schreuder	 (1904-?)	 aan	 de	 Vrije	
Universiteit	 Amsterdam	 uit	 1928,	 Bijdrage	 tot	 de	 kennis	 van	 eenige	 lijfstraffen.	 Hij	
onderzoekt	 daarin	 de	 achtergronden	 en	 de	 vorm	 van	 de	 strafsoort	 en	 refereert	 daarbij	
vaak	aan	de	Amsterdamse	situatie	al	 is	het	onderzoek	niet	enkel	op	die	stad	gericht.	 Jos	
Monballyu,	 emeritus	 hoogleraar	 rechtsgeschiedenis	 aan	 de	 Katholieke	 Universiteit	
Leuven,	heeft	zich	recenter	maar	minder	uitvoerig	over	deze	thematiek	gebogen.	Van	zijn	
artikel	 over	 spiegelstraffen	 in	 het	 Brugse	 strafrecht	 is	 dankbaar	 gebruik	 gemaakt.	 Dat	
laatste	 geldt	 ook	 voor	 een	publicatie	 over	 het	Mechelse	 strafrecht	 van	 Louis-Theo	Maes	
(1918-1978).	Uit	deze	werken	blijkt	dat	er	veel	overeenkomsten	zijn	in	de	strafpraktijk	en	
de	 symbolen	 en	 beelden	 die	werden	 gebruikt,	wat	 het	 doen	 van	min	 of	meer	 algemene	
uitspraken	vergemakkelijkt.		

Aan	 het	 werk	 van	 Foucault	 en	 Spierenburg,	 respectievelijk	 getiteld	 Surveiller	 et	
punir	 (1975)	 en	 The	 Spectacle	 of	 Suffering	 (1984),	 werd	 al	 gerefereerd	 –	 bestudering	
daarvan	 kon	 vanzelfsprekend	 niet	 achterwege	 blijven.	 Het	 zijn	 waarschijnlijk	 de	 meest	
befaamde	 theoretisch	 ingerichte	 onderzoeken	 rondom	 lijfstraffen.	 Enkele	 andere	
belangrijke	 theoretische	 werken	 hebben	 betrekking	 op	 de	 semiotiek.	 In	 de	 afgelopen	
decennia	 is	er	binnen	verschillende	disciplines	voortgebouwd	op	de	basisbeginselen	van	
de	semiotiek	die	met	name	door	Ferdinand	de	Saussure	(1857-1913)	en	Charles	Sanders	
Peirce	 (1839-1914)	 zijn	 gelegd	 en	 later	 nader	 zijn	 uitgewerkt	 door	 onder	meer	 Roland	
Barthes	 (1915-1980)	 en	 Umberto	 Eco	 (1932-2016).	 Het	 zijn	 deze	 fundamenten	 die	
belangrijk	 zijn	 voor	 dit	 onderzoek.	 Om	 de	 theorie	 uit	 een	 te	 zetten	 is	 daarom	 vooral	
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gebruik	 gemaakt	 van	 enkele	 handboeken	 die	 binnen	 onderscheiden	 disciplines	 worden	
gebruikt:	Art	History	van	Michael	Hatt	 en	Charlotte	Klonk	 voor	de	beeldende	kunst,	The	
Cambridge	 Introduction	 to	 Theatre	 Studies	 van	 Christopher	 Balme	 voor	 de	
theaterwetenschap	 en	 Semiotics:	 the	basics	 van	 Daniel	 Chandler	 voor	mediastudies.	 Een	
interessante	 benadering	 van	 de	 semiotiek	 in	 verband	 met	 het	 strafrecht	 komt	 van	 de	
Noorse	socioloog	Thomas	Mathiesen	(geb.	1933).			
	 In	 sommige	 gevallen	 is	 een	 conceptuele	 analyse	 nodig	 om	 begrippen	 verder	 te	
definiëren	 en	 te	 verklaren	 op	 welke	 manier	 ze	 in	 deze	 thesis	 worden	 gebruikt.	 Omdat	
sommige	van	die	termen	het	best	tegen	een	uitgebreidere	achtergrond	verklaard	kunnen	
worden,	 zal	 ik	 daar	 pas	 later	 in	 deze	 thesis	 op	 ingaan,	 afzonderlijk	 van	 elkaar	 en	 enkel	
daar	waar	relevant.			
	 Op	 verscheidene	 plaatsen	 worden	 de	 theoretische	 of	 historische	 aannames	
ondersteund	door	citaten	uit	archiefstukken	zoals	vonnissen,	wetsartikelen	of	soortgelijke	
stukken	 die	 online	 via	 het	 archief	 konden	 worden	 geraadpleegd.	 In	 het	 geval	 van	 drie	
vonnissen	zijn	er	afbeeldingen	beschikbaar	die	het	desbetreffende	arrest	illustreren.	Bij	de	
analyse	 van	 die	 afbeeldingen	 gaat	 de	 meeste	 aandacht	 uit	 naar	 de	 inhoud	 daarvan	 in	
relatie	 tot	 het	 vonnis	 en	 de	 achterliggende	 theorie,	 niet	 naar	 de	 afbeelding	 zelf	 of	 de	
functie	die	het	(in	het	strafproces)	heeft	gehad,	noch	naar	de	vervaardiger.	
	 Het	moge	duidelijk	 zijn	dat	afbeeldingen	dus	niet	het	onderzoeksobject	van	deze	
thesis	 vormen.	Maar	 als	 afbeeldingen	 het	 niet	 zijn,	wat	 dan	wel?	Dat	 betreft	 de	 straffen	
zelf.	Men	kan	stellen	dat	in	de	strafexecutie	gebruik	werd	gemaakt	van	een	soort	beeldtaal.	
In	 die	 context	 kan	 een	 terechtstelling	 worden	 opgevat	 als	 een	 performance	 of	 kan	 een	
tepronkstelling	of	ophanging	aan	de	galg	worden	benaderd	als	de	creatie	van	een	beeld.	
Binnen	 de	 performancestudies	 kunnen	 zaken	 die	 in	 een	 enge	 definitie	 niet	 tot	 kunst	
behoren,	wel	als	zodanig	worden	opgevat	–	een	rechtszitting	bijvoorbeeld,	of	de	gang	van	
zaken	 in	 een	 treinstation.	 Binnen	 een	 bepaald	 kader	 vertolkt	 ieder	 een	 rol.	 Door	 het	
perspectief	van	de	kijker	of	onderzoeker	kan	vrijwel	alles	áls	kunst	of	áls	theater	worden	
opgevat.	Dat	laatste	is	wat	in	deze	thesis	ook	zal	gebeuren:	de	executie	van	een	straf	is,	in	
elk	geval	in	strikte	zin,	geen	kunst.	Maar	de	straffen	en	het	ritueel	daaromheen,	genereren	
bepaalde	 beelden	 die	 voor	 de	 analyse	 ervan	 gebaat	 zijn	 bij	 kunstwetenschappelijke	
theorieën.	 Omdat	 de	 semiotiek	 en	 performancetheorieën	 beide	 deze	 brede	 opvatting	
ondersteunen,	ligt	het	voor	de	hand	om	deze	methoden	te	gebruiken.	In	hoofdstuk	3	en	4,	
maar	met	name	in	hoofdstuk	5	en	6	wordt	hierop	nader	ingegaan.	
	 	
1.3.2	 Beperkingen	
Bij	elk	artikel	en	bij	elke	thesis	zijn	beperkingen	zowel	noodzakelijk	als	onvermijdelijk.	Dat	
geldt	 ook	 hier.	 De	 eerste	 beperking	 heeft	 betrekking	 op	 de	 plaats	 en	 tijd	 waarop	 dit	
onderzoek	is	gericht.	In	meest	algemene	zin	is	het	idee	van	afschrikking	door	middel	van	
openbare	 (lijf)straffen	 een	wereldwijd	 fenomeen	 geweest.	 In	 sommige	 landen	 vindt	 die	
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praktijk	ook	nu	nog	navolging.4	Toch	zou	het	niet	relevant	zijn	om	het	onderwerp	op	die	
grote	schaal	te	behandelen.	De	verschillen	tussen	tijd	en	plaats	kunnen	immers	groot	zijn.	
Maar	ook	een	te	nauwe	afbakening	 is	niet	verstandig:	een	onderzoek	naar	de	praktijk	 in	
één	 stad	 gedurende	 enkele	 decennia	 doet	 geen	 recht	 aan	 grotere	 en	 langduriger	
gewoonten	en	praktijken.		

Dit	 onderzoek	 richt	 zich	 op	 de	 strafpraktijk	 binnen	 de	 Nederlanden	 tussen	 het	
einde	 van	 de	 middeleeuwen	 en	 de	 vroegmoderne	 tijd.	 Voor	 die	 afbakening	 is	 om	 een	
aantal	redenen	gekozen.	Ten	aanzien	van	de	geografische	beperking	geldt	dat	de	politieke,	
economische	 en	 culturele	 omstandigheden	 grofweg	 gelijkaardig	 zijn.	 Dit	 is	 bijvoorbeeld	
terug	 te	 zien	 in	 de	 over	 dat	 gebied	 verspreidde	 wetgevende	 teksten,	 vonnissen	 en	
academische	 en	 theoretische	 geschriften	 die	 min	 of	 meer	 vergelijkbare	 praktijken	
aantonen.5		

De	periodieke	afbakening	is	op	een	cultureel	en	praktisch	argument	gebaseerd.	In	
1764	schreef	Cesare	Beccaria	(1738-1794),	een	Italiaanse	Verlichtingsdenker	en	filosoof,	
een	 pamflet	 waarin	 hij	 opriep	 tot	 een	 minder	 gruwelijke	 en	 op	 andere	 gronden	
onderbouwde	 strafpraktijk.	 Dit	 pamflet	 sloeg	 al	 snel	 aan	 in	 andere	 Europese	 landen	
waaronder	in	de	Nederlanden.	Daar	werd	het	in	1768	vertaald	en	verder	verspreid.	Steeds	
sterker	werd	vanaf	dat	moment	de	weerstand	 tegen	 lijfstraffen	en	mensen	keerden	zich	
meer	van	die	strafpraktijk	af.	Ook	de	strafrechtvaardiging	en	het	doel	dat	met	de	straffen	
werd	beoogd	kwamen	onder	vuur	te	liggen.	In	de	jaren	en	eeuwen	die	volgden	veranderde	
de	 aard	 van	 de	 straffen	 in	 rap	 tempo	 –	 de	 executies	 vonden	 steeds	 vaker	 plaats	 achter	
gesloten	 deuren,	 de	 gevangenisstraf	 werd	 vaker	 opgelegd	 ten	 koste	 van	 de	 lijfstraf	 en	
andere	 strafdoelen	 dan	 afschrikking	 kregen	 meer	 aandacht.	 Hoewel	 niet	 iedereen	 zich	
achter	het	gedachtegoed	van	Beccaria	schaarde,	is	het	waarschijnlijk	dat	zijn	pamflet	over	
het	algemeen	zo	goed	werd	ontvangen	omdat	al	kiemen	van	een	milder	klimaat	aanwezig	
waren.	 Met	 het	 pleidooi	 verwoordde	 Beccaria	 als	 één	 van	 de	 eersten	 deze	 gevoelens.	
Hoewel	tot	in	de	negentiende	eeuw	nog	lijfstraffen	werden	uitgevoerd	moet	men	er	vanuit	
gaan	 dat	 de	 straffen	 die	 in	 dit	 onderzoek	 worden	 besproken,	 na	 1770	 eigenlijk	 niet	 of	
nauwelijks	meer	–	in	elk	geval	niet	met	dezelfde	overtuiging	–	ten	uitvoer	zijn	gelegd.6		

De	 afbakening	 in	 tijd	 en	 ruimte	 is	 in	 zekere	 zin	 een	 compromis	 tussen	 de	
overkoepelende	 theoretische	 achtergronden	 en	 aannames	 die	 aan	 het	 vroegmoderne	
strafrecht	 ten	 grondslag	 liggen	 enerzijds,	 en	 het	 regionale	 onderscheid	 in	 de	 praktische	

																																																								
4	Zie	bijvoorbeeld	de	gravures	die	Jan	Luyken	onder	andere	in	Perzië	en	Turkije	maakte.	Daar	zijn	
soortgelijke	straffen	te	zien	geweest.	Tavernier,	J.B.	De	Zes	Reizen.	Eerste	deel.	Amsterdam:	weduwe	
Joannes	van	Someren,	1682.	Zie	ook	de	mishandeling	van	twee	homoseksuele	mannen	die	beide	op	
grond	van	Islamitische	wetgeving	in	Atjeh	(Indonesië)	werden	veroordeeld	tot	85	stokslagen	en	die	
in	 het	 openbaar	 ten	 uitvoer	 werden	 gelegd.	 B.	 Tooms,	 ‘Homopaar	 in	 Indonesië	 veroordeeld	 tot	
stokslagen”,	 NRC	 Handelsblad,	 17	 mei	 2017.	 Geraadpleegd	 op	 22	 juni	 2017.	
<https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/17/	 homopaar-in-indonesie-veroordeeld-tot-stokslagen-
a1559211>.	
5 	Zie	 bijvoorbeeld	 Maes,	 1947	 die	 de	 strafpraktijk	 in	 Mechelen	 beschreef,	 en	 vergelijk	 met	
verschillende	Amsterdamse	vonnissen	en	het	Practycke	ende	handbouck	in	criminele	zaeken	van	De	
Damhoudere.		
6	Maes	1947,	34-38.		
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uitvoering	daarvan	anderzijds.	Hoewel	er	verschillen	bestaan	tussen	de	wetten	en	keuren	
(zie	daarover	uitgebreider	par.	2.2.1)	wijken	ze	inhoudelijk	niet	zo	sterk	van	elkaar	af	dat	
dat	het	doen	van	min	of	meer	algemene	uitspraken	binnen	dit	onderzoek	belemmert.		

Aan	deze	thesis	ligt	niet	het	streven	ten	grondslag	naar	een	volledige	reconstructie	
van	de	beelden	die	werden	gebruikt	bij	de	straffen.	Daarvoor	zou	een	grote	hoeveelheid	
aan	diverse	regionale	en	lokale	regelgeving	doorgespit	moeten	worden,	gevolgd	door	een	
enorme	hoeveelheid	vonnissen,7	om	na	te	gaan	in	hoeverre	de	law	in	books	aansluit	bij	de	
law	in	action.	De	ambitie	ligt	daarentegen	wel	in	het	blootleggen	van	de	achtergronden	van	
het	 verband	 tussen	 afschrikking	 en	 concrete	 vormgeving	 van	 de	 straf	 en	 de	 manieren	
waarop	 de	 toeschouwers	 van	 de	 straffen	 door	 de	 beelden	 werden	 aangesproken.	 Hoe	
werd	er	met	hen	gecommuniceerd	in	verband	met	het	te	bereiken	doel	van	de	straf?	Het	is	
dan	 ook	 vooral	 de	 overkoepelende	 theorie	 die	 hier	 behandeld	 zal	worden,	waarmee	 de	
weg	wordt	vrijgemaakt	voor	gedetailleerder	onderzoek.	Deze	thesis	moet	vooral	worden	
opgevat	als	wegbereiding.		
	 Een	derde	beperking	heeft	betrekking	op	de	strafdoelen.	In	het	tweede	hoofdstuk	
zal	 duidelijk	 worden	 dat	 er	 verschillende	 redenen	 zijn	 om	 te	 straffen.	 Vaak	 lopen	 (en	
liepen)	 die	 in	 elkaar	 over	 –	 een	 duidelijk	 onderscheid	 is	 zelden	mogelijk.	 Dat	 geldt	 ook	
voor	het	vroegmoderne	strafrecht.	Toch	vormt	slechts	één	van	die	doelen	in	dit	onderzoek	
de	 kern:	 afschrikking.	 Deze	 beperking	 sluit	 overwegingen	 omtrent	 aspecten	 van	 andere	
strafdoelen	vanzelfsprekend	uit.	Hoewel	het	voor	de	context	belangrijk	is	om	te	weten	dat	
die	 verschillende	 doelen	 er	 zijn	 en	welke	 het	 zijn,	 blijven	 de	 overige	 strafdoelen	 na	 het	
tweede	hoofdstuk	verder	onbesproken.8		
	 In	 het	 volgende	 hoofdstuk	 wordt	 gewezen	 op	 de	 verschillende	 straffen	 die	 de	
rechter	kon	opleggen.	Veruit	het	meeste	spektakel	en	de	meest	uitgebreide	symboliek	 is	
aan	te	treffen	bij	de	lijfstraffen.	Daarbij	werd	de	openbaarheid	het	sterkst	uitgebuit.	Er	zijn	
echter	 ook	 symbolische	 aspecten	 bij	 andere	 straffen	 te	 vinden	 –	 zo	 kon	 de	 bestemming	
van	 een	 als	 straf	 opgelegde	 bedevaarttocht	 in	 symbolisch	 verband	met	 het	 delict	 staan.	
Binnen	 dit	 onderzoek	 ligt	 desondanks	 de	 nadruk	 vooral	 op	 de	 lijfstraffen.	 Dat	 heeft	
hoofdzakelijk	te	maken	met	het	feit	dat	het	de	straf	was	die	de	overheid	de	meeste	ruimte	
bood	 in	 de	 communicatie	 met	 het	 publiek.9	De	 overige	 straffen	 volgden	 met	 name	 op	
kleinere	 misdaden	 waarbij	 het	 waarschijnlijk	 is	 dat	 het	 openbaar	 vertoon	 minder	
noodzakelijk	werd	geacht.		
	 In	de	geraadpleegde	literatuur	verschilt	overigens	nogal	eens	wat	de	auteurs	onder	
en	lijfstraf	verstaan	en	ontbreekt	een	coherente	uitleg.	In	dit	onderzoek	wordt	de	term	vrij	
ruim	opgevat,	wat	inhoudt	dat	er	zowel	doodstraffen	als	schandstraffen	(die	de	dood	niet	
tot	gevolg	hebben)	onder	geschaard	worden.	Het	betreft	enkel	straffen	die	naar	aanleiding	

																																																								
7	En	ook	kranten,	gelegenheidsdrukwerk	en	beeldmateriaal.	
8	Cf.	Maes,	1947:	13.		
9	In	 het	Nederlandse	 strafrecht	wordt	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 over	 het	 algemeen	 lichte	
feiten,	 de	 overtredingen,	 en	 de	 zwaardere	 feiten:	 de	 misdrijven.	 Op	 overtredingen	 kunnen	 in	
beginsel	 geen	 gevangenisstraffen	 volgen,	 noch	 (zeer)	 hoge	 geldboetes.	Dat	 onderscheid	 is	min	 of	
meer	ook	hier	van	toepassing:	alleen	op	de	zwaardere	feiten	konden	lijfstraffen	volgen.		
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van	 een	 vonnis	 dat	 werd	 uitgesproken	 door	 een	 op	 gezag	 van	 de	 staat	 rechtsprekende	
rechter	ten	uitvoer	werden	gelegd.	Pijnigingen	die	tijdens	de	tortuur	werden	toegepast	om	
verdachten	onder	druk	te	zetten	om	iets	te	bekennen	of	vertellen	vallen	daarom	buiten	de	
reikwijdte	van	het	begrip,	hetzelfde	geldt	voor	gevallen	van	eigenrichting.	Het	betreft	hier	
tot	slot	alleen	openbare	strafvoltrekkingen,	die	allemaal	als	lijfstraf	worden	aangemerkt.10	
Veruit	de	meeste	lijfstraffen	werden	in	het	openbaar	ten	uitvoer	gelegd,	al	werd	in	enkele	
gevallen	 de	 straf	 achter	 gesloten	 deuren	 uitgevoerd.	 Dat	 was	 echter	 een	 vrij	 zeldzaam	
privilege	dat	hier	eveneens	buitenbeschouwing	blijft.		

Tot	slot	nog	een	laatste	opmerking:	rechtshistoricus	Dirk	Arend	Berents	wijst	er	in	
een	 van	 zijn	 onderzoeken	 op	 dat	 veel	 auteurs	 mogelijk	 ten	 onrechte	 aannemen	 dat	 de	
lijfstraffen	zeer	veelvuldig	werden	toegepast	en	bovendien	 in	erg	wrede	vorm.	Enerzijds	
heeft	die	grote	nadruk	volgens	hem	te	maken	met	sensatiezin,	anderzijds	speelt	sinds	de	
Verlichting	mee	dat	sommige	auteurs	 juist	door	het	benadrukken	van	de	wreedheid	een	
andere	 wind	 wilden	 doen	 waaien:	 “Zij	 konden	 de	 barbaarsheid	 van	 die	 vorm	 van	
rechtspleging	 alleen	 onderstrepen	 door	 hem	 zo	 concreet	 en	 beeldend	 mogelijk	 voor	 te	
stellen,”	schrijft	hij	daarover.11	Enige	nuance	daaromtrent	is	inderdaad	op	zijn	plaats.	Toch	
moeten	 ze	 als	 zwaarste	 sanctie	 en	 belangrijk	 communicatiemiddel	 desondanks	 niet	
worden	onderschat.12		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
10	Cf.	De	Win,	1991:	21.		
11	Berents,	1991:	101.		
12	Zie	de	tabel	die	Berents	in	het	artikel	op	heeft	genomen;	Berents,	1991:	101.	Cf.	Maes,	1947:	12-
13.		
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2	 	Juridisch	 kader:	 geschiedenis,	 straftheoretische	 achtergronden	 en	 generale	
preventie		

	
2.1 			 Inleiding	
Er	 zijn	 enkele	 juridische	 zaken	 die	 verhelderd	moeten	worden	 voor	 het	 verdere	 begrip	
van	deze	 thesis.	Dit	 hoofdstuk	 zal	 voorzien	 in	het	 scheppen	van	 een	 rechtshistorisch	 en	
rechtstheoretisch	 kader.	 Het	 gaat	 daarbij	 ten	 eerste	 om	 een	 algemene	 schets	 van	 het	
juridische	 landschap	 van	 de	Nederlanden	 in	 de	 vroegmoderne	 tijd.	 Zeer	 beknopt	wordt	
ingegaan	 op	 de	 vormgeving	 van	 het	 strafrecht	 destijds;	 welke	 rechtsbronnen	 de	
rechtspraktijk	 bepaalden,	 op	 welke	 manier	 het	 recht	 en	 de	 rechtspraak	 waren	
georganiseerd,	hoe	het	strafproces	was	gestructureerd	en	welke	straffen	konden	worden	
opgelegd.	 Wanneer	 dat	 in	 grote	 lijnen	 uiteengezet	 is,	 wordt	 verder	 besproken	 wat	 de	
achtergrond	 en	 aannames	 waren	 die	 speelden	 bij	 de	 oplegging	 van	 een	 straf.	 Daarbij	
wordt	 een	 voor	 het	 strafrecht	 fundamentele	 kwestie	 besproken,	 namelijk	 de	 vraag	 naar	
wat	de	rechtvaardiging	is	voor	straf	en	welke	doelen	daarbij	gebaad	zijn.	De	context	van	
de	 straflegitimatie	 en	 de	 verschillende	 mogelijkheden	 daarvan	 worden	 geschetst	 om	
uiteindelijk	 iets	 dieper	 in	 te	 gaan	 op	 één	 van	 die	 doelen:	 generale	 preventie	 –	 de	
rechtvaardigingsgrond	die	in	dit	onderzoek	het	meest	van	belang	zal	zijn.	Het	gaat	daarbij	
met	 name	 om	 een	 verkenning	 van	 het	 begrip.	 Bij	 de	 definiëring	 van	 de	 term	 wordt	
aangesloten	bij	een	onderscheid	dat	onder	anderen	is	gemaakt	door	Jeroen	ten	Voorde	en	
Johannes	Andenaes.	Hun	opvattingen	vinden	ook	bij	andere	auteurs	weerklank.	Alleen	als	
ook	de	meest	fundamentele	aspecten	van	generale	preventie	en	afschrikking	aan	bod	zijn	
gekomen	 kan	 er	 in	 de	 hierop	 volgende	 hoofdstukken	 verder	 worden	 ingegaan	 op	 de	
concrete	vormgeving	van	de	straffen	die	door	deze	aspecten	lijkt	te	worden	bepaald.			
	
2.2	 Schets	van	het	juridische	landschap		
	
2.2.1	 De	geldende	rechtsbronnen	
De	 structuur	 van	het	 vroegmoderne	 strafrecht	week	 sterk	 af	 van	de	organisatie	 van	het	
huidige	strafrecht.	Er	was	bijvoorbeeld	geen	onderscheid	in	machten;	van	een	afbakening	
tussen	wetgeving,	 rechtspraak	 en	 bestuur	 –	 de	 trias	politica	 –	was	 nog	 geen	 sprake.	 De	
wetgever	 kon	 dus	 in	 de	 positie	 verkeren	 dat	 hij	 zijn	 eigen	 regels	 uitvoerde	 of	 daar	 als	
rechter	 bij	 betrokken	 was	 en	 de	 rechter	 kon	 zonder	 problemen	 ook	 binnen	 een	
regelgevend	 of	 uitvoerend	 kader	 optreden.13	Een	 ander	 belangrijk	 verschil	 schuilt	 in	 de	
rechtsbronnen.	Niet	eerder	dan	in	1809,	drie	jaar	na	de	creatie	van	het	Koninkrijk	Holland,	
kreeg	Nederland	een	eerste	 landelijke	strafwet,	het	Crimineel	Wetboek	van	het	Koninkrijk	
Holland.	 De	 nationale	 Strafwet	 van	 België	 volgde	 zelfs	 nog	 later:	 in	 1867.	 Pas	 vanaf	 het	
moment	 dat	 de	 nationale	 strafwet	 waarop	 alle	 gerechtelijke	 instanties	 hun	 uitspraken	

																																																								
13	Diederiks,	Faber	en	Huussen,	1988:	15-16.		
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moesten	 baseren	 zijn	 intrede	 deed,	 ging	 het	 juridische	 landschap	 meer	 gelijkenissen	
vertonen	met	de	structuur	van	het	hedendaagse	strafrecht.14		

Voor	de	tijd	van	de	nationale	wetboeken	kenmerkte	het	recht	van	de	Nederlanden	
zich	 door	 een	 grote	 verscheidenheid	 aan	 rechtsbronnen.	 Er	 waren	 weliswaar	 twee	
algemene,	 landelijke	 codificaties,	 de	 Constitutio	 Criminalis	 Carolensis,	 door	 Karel	 V	
uitgevaardigd	 in	 1532	 en	 de	 Crimineele	 Ordonnantiën	 van	 1570	 afgekondigd	 door	 zijn	
zoon	 Philips,	 maar	 die	 zijn	 nauwelijks	 vergelijkbaar	 met	 de	 hedendaagse	 nationale	
regelgeving.	Een	groot	aantal	regionale	rechtscolleges	en	juristen	ontzegden	bijvoorbeeld	
de	bindende	rechtskracht	ervan,15	of	de	boeken	werden	gehanteerd	als	op	de	achtergrond	
geldende	 algemene	 leidraad	 waarvan	 de	 rechters	 zonder	 al	 te	 veel	 problemen	 konden	
afwijken.16	De	steden	waren	gesteld	op	hun	eigen	macht	en	zagen	die	liever	niet	ingeperkt	
worden	door	algemene,	nationale	 regelgeving.	Het	waren	daarom	veelal	de	 regionale	en	
plaatselijke	wetten	 en	 keuren	 die	 in	 de	 praktijk	werden	 nagevolgd.	 Als	 de	 belangrijkste	
rechtsbronnen	 in	 de	 Nederlanden	 kunnen	 dan	 ook	 het	 beste	 de	 stadskeurboeken,	 de	
landrechten	en	de	plakkaatboeken	worden	aangemerkt.17		

De	 beslissingsbevoegdheid	 en	 straftoemetingsvrijheid	 van	 de	 rechter	 was	 groot,	
waardoor	 soms	al	 snel	 van	willekeur	wordt	 gesproken.	De	gedachte	dat	het	 recht	 en	de	
straffen	van	de	Nederlanden	zomaar	en	op	grillige	wijze	ten	uitvoer	werden	gelegd,	steekt	
zo	 nu	 en	 dan	 zonder	 onderbouwing	 de	 kop	 op.18	Zo	 stellig	 moet	 men	 daarin	 toch	
waarschijnlijk	niet	zijn.	De	rechters	konden	niet	naar	eigen	goeddunken	een	straf	kiezen	
en	waren	wel	degelijk	aan	de	wet	gebonden.	De	gronden	van	hun	besluitvorming	vallen	
desalniettemin	moeilijk	na	te	trekken:	ten	eerste	waren	ze	niet	verplicht	de	vonnissen	te	
motiveren,	zoals	tegenwoordig	het	geval	is,	ten	tweede	omdat	het	waarschijnlijk	is	dat	een	
besluit	 werd	 gebaseerd	 op	 meerdere	 leidende	 elementen:	 de	 bovengenoemde	
overkoepelende	 nationale	 en	 lokale	 codificaties,	 de	 opvattingen	 van	 strafrechtsjuristen	
zoals	 Filips	 Wielant	 en	 Joos	 de	 Damhouder,	 vaste	 gebruiken	 en	 niet	 te	 vergeten	 het	
Bijbelse	recht.19		
	
2.2.2	 Het	verloop	van	het	strafproces	in	grote	lijnen	
In	 veel	 rechtshistorische	 literatuur	 wordt	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 het	 extra-
ordinaire	(openbare)	en	het	ordinaire	(private)	proces.	Het	houdt	een	distinctie	in	die	veel	
trekken	heeft	 van	het	huidige	 strafproces	 enerzijds	 en	het	burgerlijke	proces	 anderzijds	

																																																								
14	Diederiks,	Faber	en	Huussen,	1988:	16	en	Fockema	Andreae,	1961:	97	e.v.	
15	In	tegenstelling	tot	de	Constitutio	Criminalis	verklaarden	de	Crimineele	Ordonnantiën	het	recht	
dat	daarmee	niet	in	overeenstemming	was	ongeldig.	Maes	1947:	31.	
16Cf.	Schreuder,	1928:	7,	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	15-16	en	Maes,	1947.		
17	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	9	en	Fockema	Andreae,	1961:	98.		
18	Zie	 bijv.	 A.	 Eggens,	Van	daad	 tot	 vonnis:	door	Drenten	gepleegde	 criminaliteit	 voor	 en	 tijdens	de	
Eerste	 Wereldoorlog.	 Reeks:	 Drentse	 Historische	 Reeks,	 nr.	 13.	 Assen,	 Koninklijke	 Van	 Gorcum,	
2005:	56.	Cf.	Schreuder,	1928:	6.		
19	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	15-16.	Waarschijnlijker	is	dat	de	regelgeving	zelf	kenmerken	
van	willekeurigheid	 vertoont.	 Dat	 sluit	 aan	 bij	 de	 rechtvaardiging	 op	meer	 emotionele	 gronden,	
waarop	in	paragraaf		2.3	dieper	wordt	ingegaan.	
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ten	 aanzien	 van	 de	 manier	 waarop	 het	 onderzoek	 wordt	 uitgevoerd.20	In	 het	 extra-
ordinaire	 proces,	 dat	 veruit	 het	 meest	 werd	 gehanteerd	 in	 strafzaken,	 bestond	 er	 een	
ongelijke	 verhouding	 tussen	 de	 gedaagde	 en	 de	 overheid.	 Het	 betreft	 een	 inquisitoir	
onderzoek	 naar	 de	 verdachte	waarin	 ook	 de	 rechten	 onevenredig	 verdeeld	waren	 –	 de	
verdachte	 was	 object	 van	 onderzoek.	 De	 extra-ordinaire	 procedure	 had	 doorgaans	
betrekking	 op	 delicten	waarop	 een	 straf	 stond	 die	 zwaarder	was	 dan	 een	 geldboete,	 in	
veel	 gevallen	 betroffen	 dat	 lijf-	 of	 doodstraffen.	 Het	 is	 enigszins	 vergelijkbaar	 met	 de	
delicten	 die	 in	 de	 hedendaagse	 terminologie	misdrijven	worden	 genoemd,	 tegenover	 de	
lichtere	zaken	die	tegenwoordig	als	overtredingen	worden	gekenmerkt.21		
	 Tijdens	het	extra-ordinaire	proces	werd	onderzoek	gedaan	naar	het	gepleegde	feit	
en	de	schuld	van	de	verdachte.	In	de	meeste	gevallen	zat	de	verdachte	vast	in	voorarrest	
terwijl	 het	 onderzoek	 naar	 de	 strafbare	 feiten	 werd	 gedaan.	 De	 verdachte	 zelf	 werd	
bijvoorbeeld	 verhoord,	 maar	 ook	 werden	 getuigen	 opgeroepen,	 alibi’s	 nagetrokken,	
sporen	onderzocht	–	op	allerlei	manieren	probeerde	men	de	ware	toedracht	van	het	 feit	
boven	 water	 te	 krijgen.	 Het	 verkrijgen	 van	 een	 bekentenis	 was	 over	 het	 algemeen	
belangrijk.	 De	 onderzoekers	waren	 dan	meestal	 ook	 op	 een	 bekentenis	 uit.	 In	 sommige	
gevallen	kon	tortuur	worden	toegepast	om	die	bekentenis	te	verkrijgen.	Dat	kon	alleen	als	
het	feiten	betrof	die	met	de	dood	konden	worden	bestraft,	wanneer	de	betrokkenheid	van	
de	 verdachte	 vrijwel	 vaststond	 en	 om	meer	 te	 weten	 te	 komen	 over	 andere	 daders	 of	
medeplichtigen.	 De	 bekentenis	 had	 bovendien	 effecten	 op	 de	 mogelijkheid	 van	 de	
verdachte	 om	 tegen	 de	 uitspraak	 in	 hoger	 beroep	 te	 gaan	 –	 een	 bekentenis	 sloot	 appel	
vaak	uit	–	of	had	gevolgen	voor	de	hoogte	van	de	straf.22	Het	 lijkt	erop	dat	 in	de	meeste	
regio’s	een	veroordeling	tot	de	dood	enkel	kon	plaatsvinden	op	basis	van	een	bekentenis.23		
	 Bleef	een	verdachte	erbij	dat	hij	het	feit	niet	had	gepleegd	en	bleef	een	bekentenis	
dus	uit,	al	dan	niet	na	tortuur,	dan	kon	er	een	ordinaire	procedure	worden	ingesteld.	Die	
had	meer	weg	 van	 een	proces	 zoals	 dat	 tussen	 twee	burgers	werd	 gevoerd.	 Tijdens	 het	
ordinaire	proces	waren	de	partijen	min	of	meer	aan	elkaar	gelijk.	De	verdachte	kreeg	dus	
ook	meer	 rechten,	bijvoorbeeld	het	 recht	op	bijstand	of	het	 recht	om	eigen,	 schriftelijke	
stukken	in	te	dienen	om	zijn	onschuld	te	bewijzen.	Dat	betekent	dat	het	ordinaire	proces	
niet	 alleen	beperkt	bleef	 tot	 lichte	misdrijven	of	 civiele	 zaken,	maar	dat	uiteindelijk	ook	

																																																								
20	Het	 onderscheid	 gaat	 echter	 niet	 gelijk	 op,	 sommige	 zaken	 die	 tegenwoordig	 als	 strafzaken	
worden	aangeduid	konden	eeuwen	terug	als	civiel	worden	aangemerkt.	Zie	o.a.	Diederiks,	Faber	&	
Huussen,	1988:	20.		
21	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	17,	Fockema	Andreae,	1961:	133-135	en	Maes,	1947:	93-121.		
22	Overigens	 was	 hoger	 beroep	 vaak	 überhaupt	 niet	 mogelijk	 omdat	 een	 hogere	 instantie	 niet	
aanwezig	was.	Cf.	Maes,	1947:	135-136.	
23	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	17,	Fockema	Andreae,	1961:	135	en	Maes,	1947:	147.	Het	is	
de	 vraag	 of	 deze	 procedures	wel	 werden	 nageleefd.	Waarschijnlijk	 was	 dat	 altijd	 niet	 het	 geval.	
Vanwege	he	 grote	belang	van	de	bekentenissen	 ligt	 het	 voor	de	hand	dat	de	 folteringen	ook	wel	
werden	toegepast	buiten	de	eigenlijke	voorwaarden	(zie	ook	hier	Fockema	Andreae,	1961:	135	en	
Maes,	1947:	136).		
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zwaardere	zaken	op	die	manier	werden	afgedaan.	In	de	meeste	gevallen	kwam	het	echter	
niet	tot	deze	procedure.24		
	 Het	 proces	 werd	 afgesloten	 met	 een	 vonnis	 van	 de	 rechters.	 Dat	 kon	 een	
veroordeling	 inhouden,	maar	 het	 gerechtelijk	 onderzoek	 kon	 ook	 leiden	 tot	 ontslag	 van	
rechtsvervolging	of	 vrijspraak.	Wanneer	de	verdachte	werd	veroordeeld,	had	de	 rechter	
beschikking	 over	 verschillende	 straffen.	Hij	 had	 de	 keuze	 uit:	 een	 geldboete,	 geseling	 in	
het	 openbaar	 of	 achter	 gesloten	 deuren,	 verbanning,	 opsluiting,	 brandmerken,	 te	
pronkstelling,	 de	 doodstraf,	 een	 tucht	 of	werkstraf	 (vooral	 later)	 of	 een	 combinatie	 van	
deze	 straffen.	 Voor	 opsluiting	 werd	 zeer	 zelden	 gekozen	 want	 dat	 was	 doorgaans	 te	
kostbaar.	 Zware	 delicten	 werden	 meestal	 met	 lijfstraffen	 bestraft.	 In	 de	 loop	 van	 de	
zestiende	 eeuw	 waren	 het	 vooral	 de	 werk-	 en	 tuchthuisstraffen	 die	 steeds	 frequenter	
werden	toegepast,	en	pas	in	de	negentiende	eeuw	groeide	opsluiting	in	gevangenissen	uit	
tot	de	meest	opgelegde	strafsoort.25			
	
2.3	 Straftheorieën	en	generale	preventie		
Zolang	 straffen	 bestaan	 is	 daar	 een	 bepaald	 doel	 aan	 verbonden.	 Straffen	 worden	 niet	
zomaar	opgelegd,	maar	altijd	met	een	reden,	een	rechtvaardiging.	Dat	is	tegenwoordig	zo	
en	 dat	was	 in	 de	 vroegmoderne	 tijd	 evengoed	 het	 geval.	 Het	 idee	 dat	 het	 opleggen	 van	
straf	gelegitimeerd	moet	worden	komt	voort	uit	het	moreel	bezwaarlijke	karakter	ervan:	
straf	 is	 een	 vorm	 van	 bewuste	 leedtoevoeging	 en	 maakt	 bovendien	 inbreuk	 op	
fundamentele	rechten	van	de	veroordeelde.26	Dat	problematische	karakter	wordt	door	de	
rechtsfilosofen	 Anthony	 Duff	 en	 David	 Garland	 op	 een	 heldere	 wijze	 uitgedrukt:	
“Punishment	 requires	 justification	 because	 it	 is	 morally	 problematic.	 It	 is	 morally	
problematic	 because	 it	 involves	 doing	 things	 to	 people	 that	 (when	 not	 described	 as	
‘punishment’)	 seem	morally	 wrong.	 It	 is	 usually	 wrong	 to	 lock	 people	 up,	 to	 take	 their	
money	without	return,	or	put	them	to	death.”27	Met	andere	woorden,	over	het	algemeen	is	
het	opsluiten,	geld	afnemen	of	doden	van	iemand	moreel	laakbaar	(‘morally	wrong’),	maar	
zodra	 dit	 binnen	 het	 kader	 van	 een	 verdiende	 straf	 wordt	 opgelegd	 wordt	 er	 anders	
tegenaan	 gekeken.28	Om	 te	 spreken	 van	 een	 ‘verdiende’	 straf	moet	 de	 overheid,	 die	 het	
monopolie	op	straffen	heeft,	er	echter	wel	zorg	voor	dragen	dat	die	welbewuste	vorm	van	
leedtoevoeging	 en	 de	 inbreuken	 op	 de	 fundamentele	 vrijheden	 en	 rechten	 van	 de	
verdachte	kunnen	worden	gelegitimeerd.	29	

																																																								
24	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	18.	Cf.	Maes,	1947:	een	dergelijke	ommezwaai	in	manier	van	
procederen	wordt	door	Maes	niet	besproken.	 In	Mechelen	werd	bij	 aanvang	van	het	proces	voor	
één	van	beide	procedures	gekozen.		
25	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	19.		
26	Zie	uitgebreider	Ten	Voorde,	2008:	57.	
27	Duff	&	Garland,	1994:	2.	
28	Duff	&	Garland,	1994:	2	en	De	Hullu,	2015:	6.	Het	ter	dood	brengen	van	iemand	is	natuurlijk	een	
uitzondering,	in	de	meeste	landen	is	de	doodstraf	immers	verleden	tijd.		
29	Hierboven	kwam	 terloops	ook	het	Bijbelse	 recht	 ter	 sprake;	 christelijke	normen	konden	bij	 de	
beslissingen	van	de	rechters	een	rol	spelen,	al	waren	de	wetten	daarop	doorgaans	al	op	gebaseerd.	
In	 sommige	gevallen	was	het	echter	ook	de	kerk	die	 rechtsprak.	Dat	 laat	 ik	 in	het	vervolg	echter	
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	 Het	 ontstaan	 van	het	 strafrecht	 ligt	 in	 het	 verlengde	 van	 staatsvorming.	 Voordat	
die	 staten	 ontstonden,	 werden	 conflicten	 op	 een	 andere	 manier	 opgelost	 –	 zonder	
inmenging	 van	 de	 staat.	 Dat	 was	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 bij	 eigenrichting	 –	 ook	 wel	
bloedwraak,	 weerwraak	 of	 ‘de	 wet	 van	 gelycken’	 genoemd,30	waarbij	 men	 eigenhandig	
optrad	tegen	de	dader	en	wraak	nam	zonder	tussenkomst	van	een	derde	partij.	Soms	werd	
het	geschil	beëindigd	door	het	aan	een	of	meer	andere	leden	van	de	gemeenschap	voor	te	
leggen.	Vanaf	ongeveer	de	tiende	eeuw	werd	de	conflictoplossing	soms	in	handen	gesteld	
van	 een	 buiten	 de	 gemeenschap	 staande	 heerser	 zoals	 een	 vorst	 of	 graaf.	 Een	 tijd	 lang	
bleef	het	gewoonterecht,	dat	overeenstemming	ten	aanzien	van	een	ongeschreven	en	als	
bindend	ervaren	rechtspraktijk	 inhoudt,	de	overhand	houden,	maar	gaandeweg	nam	het	
overwicht	 daarvan	 af.	 Heersers,	 vaak	 lokaal,	 voerden	 nieuwe	 regels	 in	 en	 rechtbanken	
werden	opgericht	en	belast	met	de	bevoegdheid	om	te	straffen.	De	samenleving	was	sterk	
religieus	 (overwegend	 rooms-katholiek)	 en	 dat	 betekende	 dat	 de	 meeste	 mensen	
meenden	dat	alle	macht	van	God	afkomstig	was;	heersers	straften	dan	ook	veelal	in	naam	
van	God.	Daaruit	vloeit	bovendien	voort	dat	de	geboden	en	verboden	van	de	wereldlijke	
wet	 in	overeenstemming	moesten	 zijn	met	de	goddelijke	wet.31	In	de	vroegmoderne	 tijd	
werd	men	niet	meer	geacht	bij	een	geschil	het	heft	in	eigen	hand	te	nemen,	maar	diende	er	
een	beroep	op	de	overheid	gedaan	te	worden	om	het	conflict	op	te	lossen.		
	 Tot	aan	het	begin	van	de	Verlichting	aan	het	einde	van	de	achttiende	eeuw,	waren	
het	vooral	weinig	rationele,	sterk	subjectieve	en	emotionele	gronden	die	als	ongeschreven	
rechtvaardiging	van	straf	golden.	Een	voorbeeld	 is	 religie	–	met	de	Bijbel,	de	christelijke	
leer	 en	het	hiernamaals	 als	drijfveer	 en	voorbeeld,	maar	ook	het	 idee	dat	 straffen	er	nu	
eenmaal	bij	hoort	en	zelfs	de	nukken	van	absolute	heersers	waren	gronden	om	straffen	op	
te	 leggen.	 Misschien	 wel	 de	 belangrijkste	 aanname	 om	 iemand	 tot	 een	 lijfstraf	 te	
veroordelen,	 of	 zeker	 één	 van	 de	 belangrijkste	 veronderstellingen	 daarvoor,	 was	 het	
(ongefundeerde)	idee	dat	waargenomen	leed	wel	doet	terugdeinzen:	afschrikking.32	

Tijdens	 de	 Verlichting	 groeide	 de	 vraag	 naar	 een	 meer	 uitvoerig	 beredeneerde,	
redelijke,	 rationele	 en	 objectieve	 grondslag	 van	 straf.	 Het	 is	 vanaf	 dat	 moment	 dat	 de	
straffundamenten	 op	 grond	 van	 een	 uitgebreide	 onderbouwing	 tot	 wasdom	 konden	
komen.	 In	 die	 strafdoelen	 wordt	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 vergelding,	 verbetering,	
beveiliging	 en	 afschrikking.	 Aspecten	 hiervan,	 hoewel	 toen	 nog	weinig	 beargumenteerd,	
zijn	al	eeuwen	terug	te	vinden	in	het	strafrecht.	Een	herkenbaar	voorbeeld	van	vergelding	
is	bijvoorbeeld	te	vinden	in	de	Bijbel:	“Gij	zult	hem	niet	ontzien;	 leven	om	leven,	oog	om	
oog,	 tand	 om	 tand,	 hand	 om	 hand,	 voet	 om	 voet”	 (Deuteronomium	19:21).	 In	 dat	 geval	
komt	 de	 rechtvaardiging	 van	 de	 straf	 voort	 uit	 het	 begaan	 van	 het	 misdrijf,	 de	
normschending.33	Deze	 verantwoordingsgrond	 is	 daarmee	 sterk	 op	 het	 verleden	 gericht	

																																																																																																																																																																		
buiten	beschouwing,	aangezien	dat	in	strafzaken	in	de	vroegmoderne	tijd	relatief	weinig	voorkwam	
en	bovendien	niet	wenselijk	was.	Vgl.	Diederiks,	Faber	&	Huussen,	1988:	16.		
30	Maes,	1947:	11.	
31	Ten	Voorde,	2015:	12-15.			
32	Ten	Voorde,	2008:	58.	Zie	ook	Beccaria,	2016	[1764]:	26.			
33	Zie	voor	een	uitgebreidere	uiteenzetting	over	waarom	een	straf	verdiend	kan	zijn	Van	Dijk,	2008	
en	de	verwijzing	naar	de	straftheorie	van	Immanuel	Kant	daarin.			
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en	bovendien	zijn	de	mogelijke	effecten	die	de	straf	 in	de	toekomst	kan	hebben	niet	van	
belang.34	

De	andere	rechtvaardigingsgronden	zijn	juist	wel	op	de	toekomst	gericht:	straffen	
zijn	rechtvaardig	omdat	het	misdaad	in	de	toekomst	voorkomt	–	het	wordt	dus	opgevat	als	
een	sturend	en	nuttig	middel	om	meer	leed	te	voorkomen.	Deze	gedachte	gaat	samen	met	
de	opvatting	dat	een	individu	in	staat	is	om	weloverwogen	keuzes	te	maken	en	daarbij	in	
alle	gevallen	zal	kiezen	voor	het	meest	voordelige.	Door	misdaden	te	bestraffen	benadrukt	
de	staat	dat	het	plegen	van	een	strafbare	gedraging	weinig	voordelig	zal	uitpakken	en	dat	
het	dus	nutteloos	is.35		

Volgens	de	pleitbezorgers	van	het	utilistische	gedachtegoed,	 zijn	er	verscheidene	
manieren	om	 in	de	 toekomst	misdaden	 te	voorkomen.	Zo	kan	men	erop	 inzetten	dat	de	
leden	 van	 de	 samenleving,	 die	 moet	 worden	 opgevat	 als	 bolwerk	 van	 mogelijke	
misdadigers,	zich	min	of	meer	zelfstandig	zullen	onthouden	van	het	plegen	ervan.	De	term	
die	daarvoor	wordt	gebruikt	is	generale	preventie.	De	nadruk	kan	ook	liggen	op	de	dader,	
degene	die	het	betreffende	strafbare	feit	heeft	gepleegd.	Een	voorbeeld	daarvan	is	dat	de	
straf	hem	zo	afschrikt	en	zijn	daad	doet	betreuren	dat	hij	niet	nog	eens	in	de	fout	gaat.	Dit	
wordt	speciale	preventie	genoemd.	Beveiliging	vindt	plaats	als	 iemand	wordt	opgesloten	
zodat	 hij	 gedurende	 die	 tijd	 geen	 strafbare	 feiten	 kan	 plegen	 en	 verbetering	 (of	
resocialisatie)	betreft	het	 straffen	van	een	misdadiger	om	hem	opnieuw	 te	wijzen	op	de	
geldende	 normen.	 De	 straf	 kan	 ook	 zo	 worden	 ingericht	 dat	 de	 delinquent	 de	 sociaal	
acceptabele	normen	opnieuw	aanleert.36		 	

Strikte	afbakening	van	alle	rechtvaardigingsgronden	is	doorgaans	niet	aan	de	orde.	
In	elk	rechtstelsel	zullen	alle	vier	de	normen	een	plaats	innemen,	maar	de	nadruk	die	op	
elk	van	de	doelen	komt	 te	 liggen	verschilt	 ten	aanzien	van	de	 tijd	en	plaats.	Uitgebreide	
theoretische	 beschouwingen	 over	 de	 grondslag	 van	 de	 straffen	 van	 het	 vroegmoderne	
strafrecht	 zijn	 er	niet	 of	 nauwelijks;	 dat	 is	 ook	niet	 verwonderlijk	 aangezien	die	 eis	 van	
een	rationele,	beargumenteerde	grondslag	van	het	straffen	nog	niet	werd	gesteld.	Na	deze	
beknopte	 achtergrondschets	 van	 de	 belangrijkste	 straftheoretische	
rechtvaardigingsgronden,	 kan	nu	 verder	worden	 ingegaan	op	het	 doel	 dat	 de	 straffende	
overheid	 nastreefde	 met	 het	 opleggen	 van	 lijfstraffen	 in	 de	 Nederlanden	 gedurende	 de	
vroegmoderne	tijd	vooral	nastreefde:	afschrikking.		
	 	
2.4		 Generale	preventie:	afschrikking		
Hierboven	werd	gebruikgemaakt	van	de	begrippen	generale	preventie	en	afschrikking.	De	
termen	lijken	op	elkaar,	maar	het	onderscheid	is	genuanceerd	en	enigszins	complex.37	De	
beste	manier	om	de	 term	 ‘generale	preventie’	op	 te	vatten,	 is	als	koepelbegrip	van	 twee	

																																																								
34	Cf.	Van	Dijk,	2008:	85	en	Ten	Voorde,	2015:	46.		
35	Ten	Voorde,	2008:	61.	
36	Cf.	Van	Dijk,	2008:	85,	Monballyu,	2006:	165	en	Ten	Voorde,	2015:	72-74.		
37	Cf.	De	Hullu,	2015:	6	(hij	merkt	daarbij	op	dat	de	strafdoeleinden	geen	scherpe	begrippen	zijn),	
Kelk/De	Jong,	2013:	19,	Ten	Voorde,	2008	en	Ten	Voorde,	2015.	
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verschillende	vormen,	waar	afschrikking	er	één	van	is.38	Niet	alle	auteurs	die	zich	met	het	
begrip	 bezighouden	 in	 juridisch	 onderzoek	 maken	 dat	 onderscheid,	 maar	 desondanks	
blijkt	 de	 noodzaak	 van	 dat	 onderscheid	 tegenwoordig	 steeds	 meer.39	In	 deze	 paragraaf	
wordt	 de	 voor	 het	 verdere	 onderzoek	 noodzakelijke	 nuance	 rond	 de	 begrippen	
aangebracht	 en	 wordt	 ingegaan	 op	 de	 wijze	 waarop	 ze	 in	 het	 vervolg	 zullen	 worden	
gehanteerd.	

Hoewel	 de	 term	 ‘afschrikking’	 doorgaans	 tot	 de	 verbeelding	 spreekt,	 geldt	 dat	
waarschijnlijk	 niet	 voor	het	 begrip	 ‘generale	preventie’	 dat	 vooral	 juridisch	 jargon	 is.	 In	
meest	 eenvoudige	 zin	 kan	 generale	 preventie	worden	 opgevat	 als	 de	 capaciteit	 van	 het	
strafrecht	en	de	uitoefening	daarvan	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	leden	van	de	samenleving	
in	het	geheel	zich	onthouden	van	het	plegen	van	strafbare	feiten.40	Straf	wordt	ingezet	als	
stok	achter	de	deur	om	de	potentiële	misdadigers	zich	naar	de	wet	te	laten	gedragen.	Het	
tweeledig	onderscheid	dat	wordt	aangebracht,	krijgt	van	verschillende	auteurs	een	andere	
benaming.	 Jeroen	 ten	 Voorde	 gebruikt	 de	 termen	 negatieve	 en	 positieve	 generale	
preventie,	Johannes	Andenaes	duidt	het	verschil	aan	met	‘mere	deterrence’	en	‘a	moral	or	
socio-pedagogical	influence’.41	De	auteurs	bedoelen	er	nagenoeg	hetzelfde	mee.		

Negatieve	generale	preventie	(Andenaes:	‘mere	deterrence’)	betekent	hetzelfde	als	
afschrikking:	 de	mogelijkheid	 of	 het	 gevaar	 van	 straf	 als	 reactie	 op	 een	 bepaalde	 daad,	
wakkert	 zoveel	 vrees	 aan	 dat	 –	 zo	 wordt	 althans	 verondersteld	 –	 men	 zich	 wel	 zal	
onthouden	van	die	strafbare	gedragingen.42	In	relatie	tot	strafoplegging	bestaan	de	kosten	
uit	de	kans	dat	de	daad	zal	worden	ontdekt	en	uit	de	soort	en	zwaarte	van	de	mogelijke	
straf	die	daarop	zal	volgen.	De	baten	hebben	betrekking	op	de	winst	die	de	dader	behaalt	
met	het	plegen	van	het	 feit,	bijvoorbeeld	de	buit	 in	het	geval	van	diefstal.	Men	vermoedt	
dat	de	potentiële	daders	niet	tot	het	plegen	van	het	feit	zullen	overgaan	zodra	de	kosten	
hoger	 zijn	 dan	 de	 baten.43	Andersom	 geldt	 dat	 de	 dader	 geneigd	 zal	 zijn	 de	 regels	 te	
overtreden	en	het	strafbare	feit	zal	plegen	als	de	baten	hoger	uitvallen	dan	de	kosten	–	in	
dat	geval	mist	afschrikking	zijn	doel.44	Er	gaat	een	aanname	achter	deze	berekening	schuil:	
het	maken	van	een	overwogen	beslissing	 impliceert	dat	de	mens	een	 rationeel	denkend	
individu	is	en	daarom	in	alle	gevallen	het	meest	gunstige	zal	nastreven.45		

Positieve	generale	preventie	(‘a	moral	or	socio-pedagogical	influence’)	is	niet	gelijk	
aan	afschrikking	en	heeft	betrekking	op	de	bevestiging	en	vorming	van	normen	binnen	de	
samenleving	door	te	straffen.	Van	angst	zaaien	of	intimidatie	is	geen	sprake,	de	nadruk	ligt	
daarentegen	op	integratie.	Door	te	straffen	wordt	benadrukt	aan	welke	normen	de	leden	

																																																								
38	Zie	o.a.:	Andenaes,	1974,	Mathiesen,	1990,	Ten	Voorde,	2008,	Van	Wingerde,	2012	en	Zimring	&	
Hawkins,	1973.		
39	Zie	hoofdstuk	4	en	5.		
40	Andenaes.	1974:	7.	
41	Zie	ook	Zimring	&	Hawkins,	1973:	74-78.	De	vraag	of	de	veronderstelling	ook	effectief	uitkomt	is	
een	andere	(criminologische)	kwestie	en	wordt	hier	niet	besproken.		
42	Ten	Voorde,	2008:	61.		
43	Andenaes,	1974:	7,	Ten	Voorde,	2008:	59	en	Bentham,	2007	[1789]:	30.	
44	Van	Wingerde,	2012:	23.	
45	Ten	 Voorde,	 2008:	 59	 en	 Van	 Wingerde,	 2012:	 23.	 Of	 de	 mens	 daadwerkelijk	 zo	 rationeel	 is	
ingesteld	valt	sterk	te	betwisten,	zie	verschillende	visies	daarop	in	Van	der	Ham,	2017.	
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van	de	maatschappij	zich	dienen	te	houden.	De	straf	zendt	boodschappen	uit	waarin	wordt	
aangegeven	wat	verkeerd	gedrag	is.46	Dit	houdt	verband	met	de	legitimiteit	van	een	norm,	
waarbij	 een	 straf	 niet	 alleen	 bevestigt	 dat	 de	wet	 nageleefd	moet	worden,	maar	 dat	 die	
wettelijke	normen	ook	de	instemming	van	de	maatschappij	dragen.47		

Een	belangrijk	verschil	tussen	negatieve	en	positieve	generale	preventie	dat	zich	in	
de	praktijk	uit,	is	de	manier	waarop	de	potentiële	wetsovertreders	worden	aangesproken.	
Daarin	 schuilt	 het	 belang	 van	 dit	 onderscheid	 voor	 dit	 onderzoek.	 In	 het	 geval	 van	
afschrikking	 is	 de	 communicatie	 vrijwel	 eenzijdig:	 de	 overheid	 spreekt	 de	 potentiële	
misdadiger	aan	en	wijst	op	wat	 fout	 gedrag	 is	 en	wat	niet.	Een	voorbeeld	daarvan	 is	de	
verhouding	tussen	een	absolute	heerser	of	overheid	en	samenleving:	de	overheid	probeert	
de	 leden	 van	 de	 samenleving	 op	 basis	 van	 afschrikwekkende	 voorbeelden,	 die	 een	
psychologische	invloed	moeten	uitoefenen,	angst	aan	te	jagen	en	tracht	de	burgers	op	die	
manier	 te	 overreden	 zich	 van	 strafbare	 feiten	 te	 onthouden.	 In	 het	 geval	 van	
normbevestiging,	waarvan	 in	 een	democratie	 eerder	 sprake	 zal	 zijn,	 is	de	 communicatie	
doorgaans	 (maar	 niet	 altijd)	 tweezijdig	 en	 wordt	 de	 burger	 benaderd	 als	 participant	
binnen	het	proces.	Er	wordt	een	beroep	gedaan	op	zijn	verstand,	begrip,	rede	en	reactie;	
de	overheid	dient	haar	burgers	te	beschouwen	en	aan	te	spreken	als	volkomen	en	morele	
actoren.	 Het	 doel	 daarbij	 is	 niet	 alleen	 het	 gedrag	 van	 de	 burgers	 te	 vormen	 en	 aan	 te	
passen	aan	de	eisen	van	de	wet	–	het	streven	moet	juist	zijn	de	mensen	te	laten	beseffen	
dat	de	gedragingen	verkeerd	zijn.	Door	dit	te	beargumenteren	en	de	daders	te	wijzen	op	
de	redenen,	wordt	geprobeerd	om	de	misdadigers	zoveel	mogelijk	uit	eigen	beweging	te	
laten	afzien	van	het	plegen	van	misdaden.48		

Het	 normstellende	 aspect	 van	 generale	 preventie	 heeft	 zich	 pas	 ver	 na	 de	
achttiende	eeuw	ontplooid,	daarom	wordt	 in	deze	 thesis	onder	generale	preventie	enkel	
afschrikking	 verstaan.	 Van	 een	 benadering	 van	 de	 leden	 van	 de	 samenleving	 als	morele	
actoren	 die	 worden	 overgehaald	 inzicht	 te	 tonen	 in	 hun	 daden	 en	 hun	 gedrag	 aan	 te	
passen	 omdat	 zij	 beseffen	 dat	 de	 eerdere	 gedragingen	 verkeerd	 zijn,	 was	 in	 de	
vroegmoderne	 tijd	 waarschijnlijk	 geen	 sprake.	 De	 communicatie	 tussen	 overheid	 en	
aangesprokenen,	 de	 samenleving,	 was	 doorgaans	 eenzijdig	 en	 berichten	 die	 vanuit	 die	
overheid	 via	 straf	 werden	 gecommuniceerd	 gingen	 vrijwel	 altijd	 gepaard	 met	 het	
opwekken	 van	 angst	 en	 vrees.	 In	 die	 verhouding	 moeten	 in	 het	 vervolg	 dan	 ook	 de	
lijfstraffen	bekeken	worden.		
	
2.5	 Conclusie	
In	 dit	 hoofdstuk	 is	 het	 juridische	 kader	 van	 deze	 thesis	 geschetst.	 Het	 is	 binnen	 deze	
context	dat	de	nadruk	op	de	specifieke	vormgeving	van	lijfstraffen	een	logische	plaats	 in	
zal	nemen.	Eerst	is	er	kort	ingegaan	op	het	juridische	landschap,	dat	zich	kenmerkt	door	
een	 grote	 mate	 van	 versnippering	 van	 de	 rechtsbronnen	 waarop	 de	 strafpraktijk	 was	
gebaseerd:	 de	 twee	 nationale	 wetten	 waren	 niet	 meer	 dan	 een	 sporadisch	 nagevolgde	
																																																								
46	Andenaes,	1974:	35.	
47	Ten	Voorde,	2008:	62.	
48	Duff,	2001:	79.		
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leidraad	 –	 het	 waren	 veeleer	 de	 wetten	 en	 keuren	 van	 de	 regio’s	 en	 steden	 die	 de	
strafpraktijk	bepaalden.	Dat	leidt	ertoe	dat	er	in	het	vervolg	rekening	mee	gehouden	moet	
worden	dat	dat	heeft	geleid	tot	verschillen	in	de	regionale	vormgeving	van	de	straffen.	De	
theoretische	 achtergronden	komen	 echter	 grotendeels	 overeen	waardoor	die	 praktische	
variaties	geen	probleem	hoeven	te	zijn.	Hetzelfde	geldt	voor	de	gang	van	zaken	tijdens	het	
strafproces.	Hoewel	de	concrete	inhoud	van	de	verschillende	wetten	kon	verschillen,	en	er	
ook	 per	 regio	 verschillen	 in	 het	 strafproces	 te	 herkennen	 zijn,	 gingen	 achter	 de	
regelgeving	 dezelfde	 straftheoretische	 aannames	 schuil.	 Die	 straftheorieën	 zijn	 daarop	
aansluitend	 besproken,	 waarbij	 is	 gewezen	 op	 de	 verschillende	 strafdoelen:	 vergelding,	
afschrikking,	 beveiliging	 en	 verbetering.	 Tijdens	 de	 Verlichting	 werden	 al	 deze	
rechtvaardigingsgronden	van	een	steviger	basis	voorzien	vanwege	de	roep	om	een	meer	
rationele	 een	 objectieve	 rechtvaardiging	 van	 de	 straf.	 Toch	 zijn	 ook	 eerder,	 toen	 de	
rechtvaardiging	 op	 meer	 subjectieve	 gronden	 werd	 gebaseerd,	 elementen	 van	 die	
argumenten	 terug	 te	 vinden.	 Van	 de	 vier	 grondslagen	 is	 de	 afschrikkingsgedachte	 voor	
deze	 thesis	de	belangrijkste.	Een	goed	begrip	van	dat	strafdoel	 is	nodig	om	de	basis	van	
het	communicatieproces	tussen	overheid	en	samenleving	te	kunnen	doorgronden.		
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3	 Straffen:	de	belangrijkste	aspecten	
	
3.1	 Inleiding	
Nu	 de	 globale	 juridisch	 achtergrond	 duidelijk	 is,	 kan	 dieper	 worden	 ingegaan	 op	 de	
straffen	 zelf	 en	 hun	 plek	 binnen	 het	 juridische	 kader.	 De	 tweede	 paragraaf	 heeft	
betrekking	 op	 de	 straftheoretische	 achtergrond	 in	 de	 vroegmoderne	 praktijk.	 Daarin	
wordt	 beargumenteerd	 dat	 afschrikking	 destijds	 het	 belangrijkste	 doel	 van	 het	 straffen	
was.	Die	afschrikkingsgedachte	ging	 samen	met	de	aanname	dat	men	zich	het	beste	 zou	
laten	afschrikken	door	straffen	in	te	zetten	als	een	‘spiegel’	en	‘exempel’	voor	de	toekomst.	
Maar	niet	 alleen	deze	achtergrond	van	het	 straffen	–	het	doel	om	af	 te	 schrikken	en	het	
exemplarische	 karakter	 van	 de	 straffen	 –	 is	 relevant,	 van	 even	 groot	 belang	 is	 de	
voorgrond:	 hoe	 zagen	 die	 straffen	 er	 in	 de	 praktijk	 uit?	 Ook	 op	 die	 vraag	 zal	 worden	
ingegaan.	 Daarvoor	 worden	 de	 meest	 kenmerkende	 aspecten	 van	 de	 openbare	 straffen	
besproken:	 de	 plaats	 waar	 en	 het	 moment	 waarop	 ze	 werden	 geëxecuteerd	 en	 het	
veelvuldig	gebruik	van	symbolen	en	verwijzingen.			
	 Om	een	beter	beeld	 te	krijgen	van	de	strafpraktijk	 zal	deze	worden	geïllustreerd	
aan	de	hand	van	drie	afbeeldingen	waarin	de	bovenstaande	aspecten	duidelijk	terugkeren.	
Het	gaat	om	werk	van	Claes	Jansz.	Visscher	(II)	(1587-1652),	van	Jan	Luyken	(1535-1590)	
en	 om	 twee	 tekeningen	 van	Rembrandt	 van	Rijn	 (1606-1669).	De	 drie	 afbeeldingen	 die	
hier	besproken	worden,	kunnen	bijdragen	aan	een	beter	begrip	van	het	onderwerp.	In	alle	
gevallen	wordt	kort	stilgestaan	bij	de	achtergrond	en	het	gepleegde	delict,	het	vonnis,	de	
terechtstelling	zelf	en	de	context	waarin	de	afbeelding	is	gemaakt.		
	 		
3.2	 Afschrikken	door	exempel	en	spiegel		
	
3.2.1	 Kerndoel:	afschrikking	
In	 1928	 promoveerde	 Leonard	 Schreuder	 aan	 de	 Vrije	 Universiteit	 Amsterdam	 op	 de	
dissertatie	Bijdrage	tot	de	kennis	van	eenige	lijfstraffen.	In	dat	betoog	ging	hij	kort	in	op	de	
belangrijkste	rechtvaardigingsgronden	om	de	lijfstraffen	op	te	leggen.	Hij	onderscheidt	er	
drie,	als	min	of	meer	los	van	elkaar	staande	beginselen.	Schreuder	gaat	als	eerste	in	op	de	
‘talionische’	benadering.	Deze	manier	van	straffen	verwijst	naar	het	principe	van	een	oog	
om	een	oog	en	een	tand	om	een	tand:	de	straf	die	de	misdadiger	opgelegd	kreeg	was	gelijk	
aan	 het	 leed	 dat	 hij	 zijn	 slachtoffer	 had	 aangedaan.	 Meestal	 wordt	 deze	 ‘taliostraf’	 in	
verband	 gebracht	 met	 vergelding	 omdat	 in	 de	 straf	 zelf	 al	 een	 voor	 de	 vergeldingsleer	
belangrijke	 grens	 van	 proportionaliteit	 opgesloten	 ligt.	 Toch	 is	 er	 een	 verband	 met	
afschrikking:	 de	 straf	 werd	 immers	 opgevat	 als	 een	 weerkaatsing	 van	 de	 daad,	 wat	
mogelijkheden	 bood	 ten	 aanzien	 van	 afschrikwekkende	 doeleinden.	 Daarbij	 moet	 wel	
worden	 bedacht	 dat	 de	 pure	 toepassing	 van	 de	 talio	 niet	 vaak	 plaatsvond.	 Niet	 alle	
delicten	lenen	zich	daarvoor	en	dikwijls	was	er	sprake	van	afwijkende	gebruiken.		

De	 tweede	 grond	 die	 Schreuder	 noemt	 houdt	 met	 het	 taliobeginsel	 en	 de	
problemen	 van	 een	 strikte	 toepassing	 nauw	 verband,	 maar	 was	 meer	 gericht	 op	
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symboliek:	 de	 misdadiger	 moest	 worden	 getroffen	 op	 de	 wijze	 waarop	 hij	 ook	 zijn	
slachtoffer	 (en	 eventueel	 het	 desbetreffende	 lichaamsdeel)	 had	 getroffen.	 In	 dat	 kader	
werden	ook	symbolen	die	naar	de	misdaad	verwezen	veelvuldig	toegepast.	Het	leed	werd	
niet	één	op	één	gereflecteerd	maar	weerspiegelde	de	misdaad	op	een	meer	 indirecte	en	
symbolische	wijze.	 De	 derde	 grond	was	 afschrikking	 “daar	men	 nu	 vroeger	 de	meening	
was	toegedaan,	dat	men	deze	generale	preventie	het	best	kon	bereiken	door	den	volke	een	
zoo	wreed	mogelijke	 bestraffing	 te	 toonen	 (…)	welke	men	 immers	met	 veel	 vertoon	 en	
praal	 kon	 executeeren”	 verklaart	 Schreuder.	 Het	 is	 deze	 afschrikkingsleer	 geweest	 die	
binnen	de	strafpraktijk	de	overhand	had	en	waaraan	men	een	uitzonderlijk	grote	waarde	
hechtte	–	boven	vergelding,	beveiliging	en	verbetering.49	
	
3.2.2	 Spiegel	en	exempel	
Eigentijdse	 theoretische	 teksten	 over	 de	 afschrikkingsleer	 zijn	 er	 niet,	 maar	 tekstuele	
verwijzingen	 naar	 dat	 strafdoel	 waren	 in	 de	 vroegmoderne	 tijd	 niet	 ongebruikelijk.	 Zo	
werd	 in	de	Sententiën	 van	Alkmaar	aangegeven	dat	moest	worden	gestraft	 “volgends	de	
Wetten	 en	 Placcaten	 van	 den	 Lande,	 anderen	 ten	 Exempel	 en	 afschrik,	 op	 de	 aller	
exemplaarste	wyze”.50	Meester	Simon	van	Leeuwen	wees	in	zijn	Manier	van	procedeeren	in	
civile	en	criminele	saaken	geregeld	naar	het	belang	van	afschrikking,	bijvoorbeeld	toen	hij	
stelde	dat	er	“ten	opsiene	van	de	openbare	ende	gemeyne	crimen	[gestraft	moet	worden]	
tot	exempel	ende	vreese	van	de	quaaddoenders”.51	Ook	Joos	De	Damhouder	verwoorde	de	
afschrikkingsgedachte	 in	 zijn	Practycke	ende	handbouck	 in	criminele	zaeken:	 “Misdaeden	
zijn	 te	punieren	om	dat	 te	peine	vanden	eenen	zoude	mogen	wesen	de	vreese	van	vele”.	
Dat	 deze	 vorm	 van	 strafrechtvaardiging	 niet	 de	 enige	 was	 maar	 wel	 de	 voorkeur	 had,	
blijkt	verderop:	“(…)	want	men	moet	die	faulte	ende	misdaet	punieren	ende	beteren	niet	
om	 tvoorleden	 delickt	 ende	 misdaet,	 want	 dat	 niet	 beterlick	 en	 es,	 maer	 omdat	 hij	
anderwerf	niet	 en	 zoude	 zondeghen	of	misdoen	ende	omdat	 anderen	duer	 zijn	 exemple	
oock	niet	en	zoude	zondeghen,	dat	gheschieden	soude	indie(n)	de	crimen	ende	misdaden	
niet	ghepuniert	en	worden”.52	In	al	deze	voorbeelden	wordt	duidelijk	dat	de	straffen	in	de	
eerste	plaats	gericht	zijn	op	potentiële	daders	en	niet	op	de	daadwerkelijke	dader	zelf.	Het	
is	 dus	 een	 grote	 groep	 derden,	 leden	 van	 de	 samenleving	 die	 niet	 bij	 het	 strafbare	 feit	
betrokken	waren,	die	door	de	straffen	werden	aangesproken.		

In	de	citaten	hierboven	gaat	de	uitdrukking	van	de	afschrikkingsgedachte	 in	veel	
gevallen	gepaard	met	termen	als	‘spiegel’	en	‘exemple’.	Het	gebruik	van	deze	terminologie	
is	geen	uitzondering.	In	onder	meer	wetten,	vonnissen	en	rechtsgeleerde	teksten	werden	
termen	als	‘exempel’,	‘spiegel’	en	‘voorbeeld’	veelvuldig	gehanteerd.53	In	het	vonnis	van	de	
51-jarige	weduwe	Fijtgen	Jans	oordeelde	de	rechter	in	Amsterdam	op	5	september	1589	
dat	de	vrouw	“op	tschavot	in	een	pype	met	water	verdroncken	ende	daernae	haer	doode	

																																																								
49	Schreuder,	1928:	15.		
50	Sententiën	Alkmaar	1768:	36.		
51	Van	Leeuwen,	1711:	118-119.		
52	De	Damhouder,	1981	[1555]:	1-2.		
53	Spierenburg,	1984:	55.		
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lichaem	aende	galge	opde	Voolwijck	gehangen	zal	worden”.	Op	21	september	1589,	toen	
het	 vonnis	 in	 het	 Justitieboek	 werd	 opgetekend	 door	 de	 schepenen,	 werd	 daaraan	
toegevoegd	 dat	 Fijtgen	 als	 “spiegel	 van	 anderen”	 ter	 dood	 werd	 gebracht	 en	 dat	 haar	
lichaam	vervolgens	 tot	 “exempel”	 aan	de	 galg	 op	de	Volewijk	 zou	worden	 gehangen.	De	
rechters	 in	 West	 Friesland	 oordeelden	 vaak	 in	 overeenkomstige	 bewoordingen,	
bijvoorbeeld	in	de	arresten	waarin	werd	besloten	dat	de	misdadigers	“aen	de	galge	sullen	
blijven	hangen	te	droogen	tot	een	exempel	voor	de	passanten	aldaer”	of	dat	de	delinquent	
“op	’t	galgeveldt	sal	warden	gesteld	ende	blijven	staen	tot	een	exempel	ende	spiegel”.54	In	
de	 Zuidelijke	 Nederlanden	 was	 het	 niet	 anders:	 in	 Gent	 werden	 misdadigers	 gestraft	
“zulcker	 wys	 dat	 elc	 spiegehele	 ende	 exemple	 zoude	 wesen	 allen	 andren	 hem	 van	
ghelycken	te	wachtene”.55		

Het	 doel	 van	 afschrikking	 ging	 dus	 gepaard	 met	 de	 opvatting	 dat	 straffen	
exemplarisch	 moesten	 zijn.	 Wie	 met	 die	 twee	 aannames	 in	 het	 achterhoofd	 terugkeert	
naar	 de	 door	 Schreuder	 onderscheiden	 gronden	 om	 straf	 op	 te	 leggen,	 ziet	 dat	 de	 drie	
motieven	waarschijnlijk	veel	sterker	overlappen	dan	hij	suggereerde.	Omdat	afschrikking	
door	exemplarische	straffen	gerealiseerd	diende	 te	worden,	 zullen	aspecten	van	de	 talio	
en	van	de	symbolische	straffen	noodzakelijk	zijn	geweest.	Het	is	dan	ook	aannemelijk	dat	
in	 de	 praktijk	 de	 eerste	 twee	 aspecten	 gebruikt	 werden	 om	 het	 derde,	 afschrikking,	 te	
realiseren.56	Dat	 leidt	 tot	 een	 belangrijke	 veronderstelling:	 afschrikking	 werd	 geacht	
samen	te	gaan	met	voorbeelden	–	niet	in	tekst,	maar	in	beeld	zoals	bij	een	spiegel.		
	
3.3	 De	plaats	en	het	moment	van	de	strafexecuties		
De	 locaties	waar	 het	 schavot	werd	 opgebouwd	 en	waar	 het	 galgenveld	werd	 aangelegd	
werden	 nauwkeurig	 gekozen.	 Soms	 werd	 de	 straf	 geëxecuteerd	 op	 de	 plek	 waar	 het	
misdrijf	was	gepleegd.	Zo	bepaalde	art.	LXXCII	van	de	Ordonnantie	op	de	crimineele	justitie	
van	 1570	 dat	 “in	 sware	 grouwelyke	 en	 gequalificeerde	 crimen,	 tot	 meerder	 vreese	 en	
exempel	sulke	crimineele	Persoonen	gerenvoyeert	sullen	worden,	om	straf	en	punitie	daar	
van	gedaan	te	worden	ter	Plaatse	daar	het	feyt	en	de	misdaad	geschied	en	geperpetreert	
is”.57	Vaker	 werd	 de	 straf	 echter	 op	 een	 centrale	 plaats	 ten	 uitvoer	 gelegd.58	In	 veel	
gevallen	werd	 het	 schavot	 bijvoorbeeld	 gebouwd	 op	 een	 druk	 (markt)plein	 of	 voor	 het	
stadhuis	 waar	 de	 bestuurders	 van	 de	 stad	 en	 de	 schout	 en	 schepenen	 zetelden	 en	 de	
vierschaar	 gevestigd	was.	De	 galgenvelden	werden	doorgaans	opgesteld	 aan	belangrijke	
wegen,	langs	een	rivier	of	kanaal	of	op	een	heuvel	waar	meestal	weinig	andere	bebouwing	
was.59	Het	feit	dat	de	gelagenvelden	normaal	buiten	de	stad	gelegen	waren	had	niet	alleen	
te	maken	met	 stank	 of	 hygiëne;	 het	was	 juist	 een	manier	 om	 ‘het	 podium’	 te	 vergroten	
omdat	de	afwezige	of	geringe	bebouwing	de	zichtlijnen	niet	belemmerde.		

																																																								
54	Steendijk-Kuypers,	1983:	72.	
55	Cf.	Cannaert,	1835:	57	en	Schayes,	1842:	166	en	251.		
56	Cf.	Monballyu,	2006,	Schreuder,	1928:	100,	116,	Ten	Voorde,	2015:	51-53.	
57	Van	Leeuwen,	1711:	265.		
58	Galesloot,	2009.		
59	Schreuder,	1928:	101	en	Galesloot,	2009.		
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Het	grote	verschil	 tussen	de	 locaties	van	de	schavotten	en	de	galgen	kan	worden	
verklaard	 door	 de	 doelgroep	 waarop	 ze	 waren	 gericht.	 De	 executies	 die	 werden	
uitgevoerd	 op	 de	 schavotten	 waren	 vooral	 gericht	 op	 de	 inwoners	 van	 de	 stad.	 De	
tentoonstelling	van	de	lichamen	op	galgenvelden	langs	de	wegen	en	wateren	waren	juist	
gericht	op	bezoekers	die	van	buiten	kwamen	en	direct	geconfronteerd	dienden	te	worden	
met	de	strikte	rechtsorde	van	de	stad	en	de	handhaving	van	het	recht.60	Het	Amsterdamse	
galgenveld,	de	Volewijck,	toont	dat	treffend	aan:	het	veld	had	een	prominente	ligging	aan	
het	 IJ,	 de	 drukste	 vaarweg	naar	 de	haven	 van	de	 handelsstad.	Dat	 de	 galgen	primair	 op	
nieuwkomers	 van	 buiten	 de	 stad	 gericht	 waren,	 is	 in	 vergelijking	 met	 de	 schavotten	
binnen	de	 stadsmuren	 vanwege	de	 afwijkende	positionering	dan	ook	 aannemelijk.	 Toch	
moet	 vermoedelijk	 niet	 de	 conclusie	 worden	 getrokken	 dat	 het	 galgenveld	 enkel	 voor	
anderen	 dan	 de	 inwoners	 van	 Amsterdam	 bedoeld	 was:	 de	 figuren	 die	 op	 de	 in	 de	
inleiding	genoemde	tekening	van	Vinkeles	staan,	zijn	hoogstwaarschijnlijk	dagjesmensen	
uit	 Amsterdam	 of	 alleszins	 uit	 de	 directe	 omgeving	 die	 een	 enigszins	morbide	 sensatie	
nabij	 zochten.	 De	 staat	 zal	 er	 niet	 blind	 voor	 zijn	 geweest	 dat	 de	 galgenvelden	 ook	 de	
aandacht	 van	 stadgenoten	 trokken.	 Van	 verder	 af	 waren	 de	 galgen	 duidelijk	 zichtbaar	
maar	 bleef	 het	 beeld	 desondanks	 beperkt	 tot	 de	 contouren.	 Wie	 het	 galgenveld	
daadwerkelijk	 betrad,	 meestal	 waren	 dat	 dus	 mensen	 van	 nabij	 die	 niet	 op	 doorreis	
waren,	kon	een	spektakel	zien	waarbij	veel	gedetailleerdere	symbolen	werden	gebruikt	en	
die	meer	vertelden	over	wat	er	aan	de	straf	vooraf	was	gegaan.		

Behalve	 de	 plaats	 werden	 ook	 de	 momenten	 waarop	 de	 straffen	 ten	 uitvoer	
werden	 gelegd	 niet	 willekeurig	 gekozen.	 Doorgaans	 vonden	 enkele	 malen	 per	 jaar	
zogenaamde	 justitiedagen	plaats	 die	 vooraf	werden	 aangekondigd	 en	 vaak	 op	 een	 vaste	
dag	 in	 de	 week	 werden	 voltrokken.	 Zulke	 justitiedagen	 zullen	 in	 grote	 steden	 zoals	
Amsterdam	 vaker	 hebben	 plaatsgevonden	 dan	 in	 landelijke	 gebieden.	 In	 deze	 kleinere	
steden	of	 regio’s	werden	de	 veroordeelden	meestal	 enkele	dagen	na	het	 uitspreken	van	
het	 vonnis	 naar	 het	 schavot	 geleid.	 In	 grotere	 steden	 zoals	 in	 Amsterdam	 werd	 de	
terechtstelling	 vaker	 uitgesteld	 zodat	 er	 op	 de	 justitiedagen	 meerdere	 straffen	 tegelijk	
geëxecuteerd	 konden	 worden.	 Het	 is	 waarschijnlijk	 dat	 de	 relatief	 vaak	 geplande	
justitiedagen	in	de	steden	ook	toeschouwers	van	buiten	de	stadsmuren	aantrokken	die	in	
hun	eigen	regio	minder	vaak	de	executies	bij	konden	wonen.	Toch	was	het	spektakel	niet	
beperkt	tot	de	justitiedagen	alleen.	De	galgenvelden	waren	altijd	toegankelijk	en	daarnaast	
werd	de	schandpaal	ook	op	andere	momenten	gebruikt	om	mensen	te	pronk	te	stellen.	In	
de	late	middeleeuwen	mocht	het	publiek	soms	zelfs	in	het	schouwspel	participeren	en	de	
veroordeelde	bekogelen	met	‘vieze	projectielen’.61		
	
3.4	 Symbolen	en	verwijzingen	
Wat	belangrijk	was	om	van	de	straf	een	exempel	 te	maken,	was	een	 in	beeld	uitgedrukt	
verband	met	het	gepleegde	misdrijf.	Soms	werd	dat	verband	gelegd	doordat	een	bepaalde	
																																																								
60	Spierenburg,	1984:	57.		
61	Cf.	 Bontemantel,	 1653-1672:	 65	 e.v,	 Van	 de	 Pol,	 1986:	 46,	 Schreuder,	 1928:	 24-25,	 101	 en	
Spierenburg,	1984:	83-86.	
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straf	 uitsluitend	 of	 heel	 vaak	 ten	 aanzien	 van	 één	 bepaald	 delict	werd	 opgelegd.	 Louis-
Theo	 Maes	 geeft	 in	 Vijf	 eeuwen	 stedelijk	 strafrecht	 een	 uitvoerige	 beschrijving	 van	 de	
misdaden	en	de	straffen	die	daarop	stonden.	Het	afsnijden	van	het	oor	of	 ‘kortoren’	(het	
splijten	 of	 afsnijden	 van	 een	 of	 beide	 oorlellen)	 werd	 bijvoorbeeld	 in	 de	 loop	 van	 de	
zestiende	eeuw	gezien	als	een	typische	straf	voor	diefstal.62	Wie	 iemand	tegenkwam	met	
enkel	het	onderste	vingerkootje	van	de	rechter	duim	dan	was	de	kans	groot	dat	hieraan	
een	veroordeling	voor	het	dragen	van	verboden	wapenen	aan	vooraf	was	gegaan.	Iemand	
die	meerdere	‘vingerleden’	of	vingers	kwijt	was,	had	daarentegen	waarschijnlijk	banbreuk	
gepleegd	en	had	dus	een	eerder	opgelegde	ballingschap	gebroken.63	Toch	was	een	straf	in	
de	meeste	gevallen	geen	directe	verwijzing	naar	een	misdaad	en	kon	eenzelfde	sanctie	bij	
meerdere	soorten	misdrijven	worden	opgelegd.	Zo	stond	de	vuurdood	onder	meer	heksen,	
ketters,	homoseksuelen	en	brandstichters	te	wachten,64	al	moet	worden	opgemerkt	dat	de	
straf	in	de	meeste	gevallen	waarschijnlijk	niet	helemaal	willekeurig	was:	de	keuze	voor	het	
vuur	kan	gemotiveerd	zijn	geweest	doordat	er	een	verwijzing	naar	het	gepleegde	delict	in	
schuilde	 –	 de	 brandstichter	 treft	 het	 vuur	 dat	 hij	 heeft	 gesticht,	 in	 het	 geval	 van	 de	
homoseksuelen,	ketters	en	heksen	 is	het	mogelijk	dat	met	de	straf	vooruit	werd	gelopen	
op	het	laatste	oordeel:	het	naderend	hellevuur.		
	
3.4.1	 Symboliek	betreffende	het	voorwerp	van	het	delict	
Wanneer	de	specifieke	misdaad	niet	direct	uit	de	straf	af	 te	 leiden	was,	moest	 tijdens	de	
executie	de	relatie	met	het	misdrijf	op	een	andere	manier	blijken.	Er	werd	in	die	gevallen	
veelvuldig	en	creatief	gebruik	gemaakt	van	allerlei	tekens,	symbolen	en	verwijzingen	om	
dat	verband	met	het	delict	te	tonen.65	Er	zijn	geen	aanwijzingen	dat	de	tekens	die	daarbij	
gebruikt	 werden	 in	 de	 wet	 vastgelegd	 werden	 of	 dienden	 te	 worden.	 Wel	 is	 het	
aannemelijk	 dat	 er	 geleidelijk	 aan	 een	 bepaalde	 beeldtaal	 groeide	 doordat	 er	 meer	 en	
meer	 van	 dezelfde	 tekens	 gebruik	 werd	 gemaakt.	 Dit	 kon	 uiteindelijk	 leiden	 tot	 een	
stelselmatige	 praktijk.	 In	 de	 regel	 zullen	 de	 symbolen	 betrekking	 hebben	 gehad	 op	 de	
meest	kenmerkende	aspecten	van	de	bestrafte	gedraging.	Binnen	die	context	kwam	in	de	
straf	vaak	het	voorwerp	van	de	misdaad	tot	uitdrukking,	 in	die	zin	spiegelde	de	straf	de	
misdaad.		

Een	voorbeeld	daarvan	is	te	vinden	in	de	manier	waarop	de	Amsterdamse	Fijtgen	
Jans	(zie	een	citaat	uit	haar	vonnis	in	par.	3.2.2)	ter	dood	is	gebracht.	De	kans	is	groot	dat	
deze	vorm	bewust	is	gekozen.	De	beslissing	om	haar	de	verdrinkingsdood	op	te	leggen	ligt	
voor	de	hand	omdat	zij	het	meisje	dat	zij	ontvoerd	had,	dreigde	te	verdrinken	als	zij	niet	
genoeg	geld	opbracht	met	bedelen.66	Van	deze	symbolische	praktijken	geeft	ook	Schreuder	
in	zijn	proefschrift	enkele	voorbeelden,	die	doorgaans	vergelijkbaar	zijn	met	de	Mechelse	

																																																								
62	Cf.	Maes,	1947:	287,	417	en	Monballyu,	2006:	167.	
63	Maes,	1947:	416.		
64	Monballyu,	2006:	167.		
65	Monballyu,	2006:	169.		
66	Archieven	 van	 de	 Schout	 en	 schepenen,	 van	 de	 Schepenen	 en	 van	 de	 Subalterne	Rechtbanken.	
Inv.nr.	276:	165-167,	169-170	en	inv.nr.	277:	1.	



	 28	

‘beeldtaal’	 die	 Maes	 beschrijft: 67 	“De	 overspeelster	 stelde	 men	 ten	 toon	 met	 een	
tweepuntigen	 gaffel	 boven	 het	 hoofd	 [zie	 bijlage,	 afb.	 2]	 of	 ook	 met	 twee	 hoeden.68	
Lakendieven	stelde	men	te	pronk	met	een	lap	laken	op	de	mouw,	schrijvers	of	verkoopers	
van	verboden	boeken	met	een	doctorsmuts	op	het	hoofd	en	boeken	aan	den	hals	(…).	Wie	
een	kind	had	te	vondeling	gelegd,	moest	met	een	pop	in	den	arm	(…)	te	schande	staan.	Den	
lijkenberoover	 maakte	 men	 belachelijk	 door	 hem	 te	 dwingen,	 op	 het	 schavot	 plaats	 te	
nemen	 met	 een	 doodshoofd	 in	 de	 handen;	 of	 door	 hem	 te	 toonen,	 bekleed	 met	 een	
doodskleed,	 en	 met	 één	 voet	 in	 een	 doodskist,	 welker	 deksel	 op	 zijn	 borst	 lag.”69	
Valsmunters	werden	tot	in	de	14e	eeuw	niet	zelden	om	het	leven	gebracht	door	ze	in	een	
pot	te	koken.	De	symbolische	verwijzing	daarbij	lag	in	een	onderdeel	van	het	edelsmeden:	
het	 zieden	 van	metaal	 gebeurde	 in	 een	 smeltkroes.	 Later	werden	 de	 valsmunters	 in	 de	
regel	 tentoongesteld	 met	 hun	 valse	 munten.	 Zo	 stond	 er	 op	 de	 Brug	 van	 Brugge	 eens	
iemand	 “behanghen	 met	 zulcke	 valsche	 corten	 als	 hij	 veroorboort	 ende	 uteghegheven	
heeft,” 70 	in	 Mechelen	 werd	 het	 valse	 geld	 aan	 de	 galg	 gespijkerd	 waaraan	 ook	 de	
veroordeelde	 was	 opgehangen. 71 	Dit	 zijn	 slechts	 enkele	 voorbeelden:	 vergelijkbare	
patronen	van	uitbeelden	of	spiegelen	kwamen	bij	een	groot	aantal	andere	straffen	voor.	
	
3.4.2	 Symboliek	betreffende	het	corpus	delictum		
Het	misdrijf	werd	niet	alleen	via	het	voorwerp	ervan	weerspiegeld,	maar	ook	het	middel	
waarmee	 het	 misdrijf	 was	 gepleegd	 werd	 vaak	 als	 symbool	 of	 teken	 gebruikt	 in	 de	
strafexecutie.	 Dit	 was	 vooral	 het	 geval	 bij	 schandstraffen	 of	 als	 de	 lichamen	 op	 de	
galgenvelden	 langdurig	 tentoon	 werden	 gesteld.	 Op	 dat	 laatste	 gaat	 De	 Damhouder	 in:	
“(…)	bauendien	es	de	costume	in	vele	landen	ende	platsen,	dat	naer	de	execucie	ghedaen	
zijnde,	tot	meerder	detestacie	vanden	moorde	te	hange	an	het	radt	de	instrumenten	daer	
hij	 den	moort	mede	ghedae	hadde”.72	Zo	werd	bijvoorbeeld	 een	 zaag	naast	 een	houtdief	
gehangen,73	of	 werd	 de	 rechterhand	 van	 de	 veroordeelde	 afgeslagen	 als	 teken	 dat	 hij	
daarmee	het	misdrijf	had	begaan.	Zo	werd	op	16	februari	1542	in	Brugge	Phelips	Zegaert	
met	 een	 zwaard	 onthoofd	 en	werd	 zijn	 hand	 afgehouwen.	Het	 lichaam	werd	 op	 het	 rad	
tentoongesteld	 en	 aan	 het	 rad	 werden	 de	 afgeslagen	 lichaamsdelen	 en	 het	 zwaard	
bevestigd.	Daaruit	 kon	men	de	 toedracht	van	het	delict	 afleiden:	hij	 had	 zijn	vrouw	met	
een	 zwaard	 van	 het	 leven	 beroofd.74	Vanaf	 de	 zestiende	 eeuw	 kon	 in	 Brugge	 een	 straf	
worden	 opgelegd	 die	 in	 zekere	 zin	 iets	 milder	 was	 omdat	 deze	 het	 lichamelijk	 leed	
(gedeeltelijk)	 verving,	 en	 die	 zijn	 oorsprong	 in	 het	 afhouwen	 van	 handen	 vond:	
misdadigers	werden	soms	veroordeeld	tot	het	vervaardigen	en	plaatsen	van	een	metalen	

																																																								
67	Cf.	 Foucault,	 2010	 [1975]	 en	 Spierenburg,	 1984.	 Beide	 auteurs	 stellen	 iets	 vergelijkbaars	 ten	
aanzien	van	het	Franse	strafrechtssysteem.	
68	Cf.	Maes,	1947:	234.		
69	Schreuder,	1928:	25-26.	
70	Verluydboek	Brugge	1490-1537,	f°243r,	Monballyu,	2006:	170-171.	
71	Maes,	1947:	341.		
72	De	Damhouder,	1555:	140.			
73	Schreuder,	1928:	26.		
74	Verluydboek	Brugge	1538-1555,	f°95r,	Monballyu,	2006:	176.		
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vuist	 bij	 het	 gerechtshof.	 Bij	 die	 vuist	 werd	 een	 plaat	 geplaatst	 waarin	 het	 delict	 werd	
beschreven.75	In	 Amsterdam	werd	 Hillebrant	 van	 Zwol	 op	 28	 november	 1528	 voor	 het	
stadhuis	 te	 kaak	 gesteld	 “met	 een	 priem	 door	 de	 tong	 gestoken”	 omdat	 hij	 gezegd	 zou	
hebben	dat	het	 “Sacarament	des	Altaars”	niet	meer	was	dan	 “gewoon	brood”.76	Dat	 is	 in	
lijn	 met	 wat	 ook	 De	 Damhouder	 ten	 aanzien	 van	 godslastering	 noteerde:	 “Blasphemie	
ghedaen	 der	 Moeder	 Godts,	 es	 te	 punieren	 arbitralyck	 in	 die	 tonghe,	 by	 bannem	 oft	
andersins,	ter	discrtie	van	den	Iuge.	(…)	Naer	de	costume	worden	sulcke	Blasphemateurs	
van	der	Moeder	Godts	gheseydt	op	’t	Pellozyn	oft	Schavot,	de	tonghe	door-steecken,	ende	
ghebannen	daer	naer”.	Dit	was	een	straf	die	overigens	niet	alleen	op	godslastering	stond,	
maar	ook	naar	aanleiding	van	meineed	werd	opgelegd.77	In	Brugge	werd	Nase	de	Poorters	
op	18	september	1502	enkele	uren	 te	pronk	gesteld	 in	manskleren	voordat	zij	voor	een	
jaar	werd	verbannen	en	nadat	zij	zich	jaren	als	man	had	voorgedaan	om	met	een	priester	
samen	 te	 kunnen	 leven.	 Ook	 van	 dergelijke	 symbolische	 straffen	 zijn	 legio	 varianten	
bekend.		
	
3.5	 Voorbeelden:	Jacob	van	Campen,	Gilles	van	Ledenberg	en	Elsje	Christiaens	
Het	is	opvallend	dat	er	betrekkelijk	weinig	afbeeldingen	van	terechtstellingen	bekend	zijn.	
Er	 zijn	 nauwelijks	 afbeeldingen	 te	 vinden	 van	 concrete,	 feitelijk	 opgelegde	 straffen	 die	
tijdens	of	kort	na	de	executies	zijn	gemaakt,	 laat	staan	afbeeldingen	waarin	de	symbolen	
die	werden	gebruikt	om	naar	het	delict	te	verwijzen	goed	zichtbaar	zijn.	Zeker	ten	aanzien	
van	 schandstraffen	 of	 tepronkstellingen	 zijn	 amper	 prenten	 bekend.	 Wat	 betreft	
doodstraffen	 is	er	meer	beschikbaar,	maar	ook	dat	 is	nog	altijd	zeer	beperkt.	De	meeste	
afbeeldingen	 waarin	 straffen	 en	 rol	 spelen	 zijn	 algemeen-moreel	 van	 aard	 met	
verwijzingen	 naar	 gerechtigheid,	 zoals	 een	 groot	 aantal	 religieuze	 afbeeldingen,	 of	
bijvoorbeeld	 de	 prenten	 in	 het	 werk	 van	 Joos	 de	 Damhouder	 en	 in	 het	 door	 Abraham	
Dircksz	Santvoort	geïllustreerde	Tonneel	der	wereltse	rampsaligheden.78		

Opmerkelijk	 zijn	 de	 prenten	 gemaakt	 naar	 aanleiding	 van	 een	 aantal	 (religieus-
)politiek	gemotiveerde	delicten,	met	name	tijdens	de	heerschappij	van	prins	Maurits.79	Dat	
de	 nieuwswaardigheid	 van	 de	 politieke	 vonnissen	 aanzienlijk	 groter	 was	 dan	 de	 meer	
dagelijkse	 criminaliteit	 kan	 een	 voor	 de	 hand	 liggende	 verklaring	 zijn	 voor	 het	 feit	 dat	
omtrent	 dergelijke	 terechtstellingen	 een	 relatief	 flink	 aantal	 prenten	 bekend	 is.	 Het	 is	
mogelijk	 dat	 de	 politieke	 achtergrond	 van	 een	 staatsmisdrijf	 zoals	 hoogverraad	 een	
belangrijke	reden	was	om	de	prenten	te	maken	en	de	informatie	daarover	te	verspreiden,	
in	 tegenstelling	 tot	 de	 andere	 terechtstellingen	 buiten	 de	 direct	 politieke	
aangelegenheden.	Dat	het	blijft	bij	deze	uitzondering	 is	desondanks	opvallend	gezien	de	

																																																								
75	Monvallyu,	2006	en	Huygebaert	&	Van	Audenaeren,	2016:	127-131.		
76	Schreuder,	1928:	28.		
77	De	Damhouder,	1555:	83.		
78	J.	Reynolds.	Tonneel	der	wereltse	rampsaligheden.	Amsterdam:	Gerrit	van	Goedesbergh,	1667.	
79	De	 vervaardiging	 van	 nieuwsprenten	 ten	 tijde	 van	 Maurits	 was	 niet	 gering,	 zie	 daarover	
bijvoorbeeld	Klinkert,	 C.M.	Nassau	in	het	nieuws:	nieuwsprenten	van	Maurits	van	Nassaus	militaire	
ondernemingen	uit	de	periode	1590-1600.	Zutphen:	Walburg	Pers,	2005.	Of	dat	ook	een	verklaring	is	
voor	dit	specifieke	soort	prenten	is	de	vraag	en	vergt	verder	onderzoek.		
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grote	populariteit	 van	de	executies	 in	het	 algemeen.	Overigens	moet	worden	opgemerkt	
dat	 de	 symboliek	 in	 het	 geval	 van	 de	 politieke	 executies	 gering	 was	 en	 de	 straffen	
voornamelijk	 betrekking	 hadden	 op	 onthoofding:	 het	 waren	 veelal	 hoger	 geplaatste	
functionarissen	 die	 de	 relatief	 eervolle	 straf	 van	 onthoofding	 met	 het	 zwaard	 kregen	
opgelegd.	 Met	 het	 hoofd	 dagen	 lang	 op	 een	 staak	 geplaatst	 en	 door	 de	
informatieverspreiding	 via	 prenten,	 zal	 een	 nog	 explicietere	 symboliek	 misschien	 niet	
nodig	 zijn	geweest	om	een	afschrikwekkende	werking	 te	 realiseren.	Het	 zou	 interessant	
zijn	ook	aan	deze	problematiek	een	onderzoek	te	wijden,	maar	dat	reikt	voor	deze	thesis	
te	ver.	Deze	kwestie	wordt	verder	terzijde	geschoven.	

Ondanks	 de	 afbeeldingen-problematiek	 is	 er	 een	 viertal	 afbeeldingen	 die	 het	
bovenstaande	verhaal	over	de	kernelementen	van	de	straffen	goed	kunnen	illustreren.	Het	
betreft	een	ets	die	Jan	Luyken	maakte	met	betrekking	tot	de	terechtstelling	van	Jacob	van	
Campen,	een	ets	van	Claes	Jansz.	Visscher	(II)	kort	na	de	postume	strafexecutie	van	Gilles	
van	 Ledenberg	 in	 Den	 Haag	 en	 tot	 slot	 een	 tekening	 van	 Rembrandt	 van	 Rijn	 die	 Elsje	
Christiaans	 na	 haar	 dood	 in	 beeld	 bracht	 in	 Amsterdam,	 en	 daarbij	 aansluitend	 een	
tekening	van	Rembrandts	leerling	Anthonie	van	Borssom.		
	
3.5.1	 Jan	Luyken:	de	mijter	van	Van	Campen		
In	1534	en	1535	vond	 in	Amsterdam	een	aantal	aanslagen	van	wederdopers	plaats,	met	
als	 belangrijkste	 en	 meest	 gewelddadige	 gebeurtenis	 de	 nachtelijke	 bezetting	 van	 het	
stadhuis	op	10	mei	1535.	In	het	kort	komt	de	aanleiding	tot	deze	 ‘ketterse’	aanslagen	op	
het	 volgende	 neer:	 de	 wederdopers	 vormden	 een	 aftakking	 van	 het	 opkomend	
protestantisme	 en	 keerden	 zich	 tegen	het	 katholicisme,	 dat	 destijds	 de	 staatsgodsdienst	
was.	 De	 wederdopers	 meenden	 onder	 meer	 dat	 confirmatie	 van	 het	 geloof	 moest	
geschieden	op	basis	van	vrijwilligheid,	niet	door	druk	of	verplichtingen	van	de	staat.	Dat	
betekende	dat	iemand	pas	gedoopt	zou	moeten	worden	op	het	moment	dat	hij	volwassen	
was	en	zich	welbewust	bij	 een	kerkgenootschap	wilde	 inschrijven.	Dat	ging	 in	 tegen	het	
katholieke	gebruik	om	alle	kinderen	vrijwel	direct	na	de	geboorte	te	dopen	en	zodoende	
gelijktijdig	in	het	stadsregister	in	te	schrijven.	Van	de	doop	op	latere	leeftijd	komt	dan	ook	
de	 naam:	 wederdopers	 of	 anabaptisten.	 Hoewel	 de	 doodstraf	 stond	 op	 anabaptisme	
groeide	 de	 groep	 hard.	 Amsterdam	 was	 het	 middelpunt	 van	 de	 Doopsgezinden	 en	 het	
stadsbestuur	 was	 aanvankelijk	 terughoudend	 in	 het	 optreden	 tegen	 de	 uitdijende	
groepering,	 zoals	 de	 stad	 ook	 voor	 andere	 gezindten	 tolerant	was.	Maar	 nadat	Munster	
door	 de	 wederdopers	 was	 ingenomen	 liep	 het	 in	 Amsterdam	 uit	 de	 hand.	 Er	 werd	
opgeroepen	om	ook	de	hoofdstad	 te	bezetten	en	een	nieuw	 Jeruzalem	 te	 stichten.	Vanaf	
dat	moment	greep	het	bestuur	feller	in.	Nu	werd	sterk	opgetreden	tegen	degenen	die	aan	
deze	bezetting	deel	wilden	nemen	en	de	harde	kern	van	de	wederdopersgroepering;	een	
bezetting	ging	zelfs	voor	het	tolerante	Amsterdam	te	ver.	In	de	justitieboeken	van	de	stad	
is	 vanaf	 8	mei	 1535	 een	 aanzienlijke	 reeks	 gruwelijke	 vonnissen	 opgenomen	waarin	 de	
wederdopers	niet	zelden	werden	veroordeeld	tot	onthoofding	of	vierendeling.80	

																																																								
80	Grosheide,	1920:	8	e.v.	en	Panthuysen,	2006.		
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	 Een	 van	 de	 wederdopers	 was	 Jacob	 van	 Campen.	 Hij	 was	 sinds	 mei	 1534	 in	
Amsterdam	en	trad	daar	op	als	bisschop.	Zijn	handelingen	zouden	zich	beperkt	hebben	tot	
prediken	en	dopen	–	aan	de	gewelddadige	oproeren	nam	hij	geen	deel.	Niettemin	was	hij	
een	 belangrijke	 spil	 in	 de	 beweging	 en	 de	 regering	 wilde	 hem	 berechten.	 Omdat	 hij	
ondergedoken	zat	en	onvindbaar	was,	werd	er	een	prijs	op	zijn	hoofd	gesteld.	Uiteindelijk	
klapte	 een	 jongen	 tegen	 justitie	 uit	 de	 school	 over	 de	 verblijfplaats	 van	 Van	 Campen.	
Daarop	werd	hij	 opgepakt	 en	 vier	dagen	 achtereen	verhoord,	 van	16	 tot	 en	met	20	mei	
1535.81	Op	6	juni	1535	werd	het	volgende	vonnis	over	Jacob	van	Campen	geveld:	“Soo	ist	
dat	 mijnen	 heeren	 de	 scepenen,	 gehoort	 den	 eysch	 van	 mijn	 heere	 de	 schout	 (…)	 den	
voorscreven	delinquant	mit	vonnisse	gecondempneret	hebben	te	zullen	in	een	stoele	mit	
een	 mijter	 op	 zijn	 hoeft	 sitten,	 ten	 aensien	 van	 yegelicken	 opten	 scavotte	 voer	 deser	
stedehuys	opgericht	den	tijt	van	een	uure	oft	langher	tot	guetduncken	(…)	van	schout	ende	
aldaer	geseten	hebbende	zijn	 tonge,	daer	mede	hij	 zijn	valssche	 leeringe	heeft	verspreyt	
bij	den	scarprechter	offgesneden,	zijn	rechter	handt,	daermede	hij	haerdoopt	heeft	ende	
daernae	zijn	hooft	van	zijn	lichaem	behouden,	zijn	lichaem	te	viere	verbrandt	ende	thooft	
mitter	 mijtere	 ende	 de	 handt	 daerbij	 op	 een	 staeke	 boven	 der	 haerlemerpoorte	 deser	
stede	gestelt	zal	wordden,	anderen	ten	exempele	(…)”.82	
	 Ongeveer	150	 jaar	na	de	gebeurtenissen	maakte	 Jan	Luyken	van	de	strafexecutie	
een	ets,	mogelijk	naar	een	tekening	ad	vivum,	maar	zijn	ets	is,	vanzelfsprekend,	in	elk	geval	
niet	gebaseerd	op	eigen	waarneming.	De	ets	[zie	bijlage,	afb.	3]	maakte	hij	voor	een	boek,	
de	Beschryvinge	van	Amsterdam.83	In	dat	werk	wordt	de	wederdopersoproer	besproken	en	
de	ets	bood	daarbij	ondersteunend	beeldmateriaal.	Overigens	is	het	niet	onwaarschijnlijk	
dat	 Luyken	 bekend	 is	 geweest	 met	 de	 (vergelijkbare)	 strafexecuties	 uit	 zijn	 eigen	 tijd.	
Toch	 blijft	 de	mate	 van	waarheidsgetrouwheid	 twijfelachtig,	 al	 komt	 de	 prent	 in	 sterke	
mate	 overeen	 met	 het	 vonnis.	 Het	 is	 goed	 mogelijk	 dat	 hij	 op	 de	 hoogte	 was	 van	 de	
precieze	 tekst	 van	het	 vonnis	 en	op	basis	daarvan	werkte.	Alle	 elementen	uit	 het	 arrest	
zijn	nauwkeurig	afgebeeld:	zijn	tong	wordt	doorgestoken	terwijl	hij	met	zijn	mijter	op	de	
stoel	met	touwen	vastgemaakt	is.	Links	op	het	schavot	lijkt	alles	in	gereedheid	gebracht	te	
worden	voor	het	volgend	onderdeel	van	de	straf;	het	afhouwen	van	de	rechterhand	en	het	
hoofd.	 Vlak	 onder	 het	 schavot	 laait	 al	 het	 vuur	 waarop	 hij	 tot	 slot	 werd	 verbrand.	
Opvallend	is	ook	het	publiek:	verschillende	mensen	strekken	zich	uit	om	de	gebeurtenis	zo	
goed	mogelijk	 te	 zien.	 Ze	wijzen	 elkaar	 op	wat	 er	 gebeurt	 en	 een	 vader	heeft	 zijn	 jonge	
zoontje	 op	 zijn	 arm	 getild.	 Ook	 het	 Amsterdamse	 stadhuis	 waar	 de	 straffen	 werden	
geëxecuteerd	is	duidelijk	herkenbaar.	

																																																								
81	Archieven	van	de	Schouw	en	Schepenen,	van	de	Schepenen	en	van	de	Subalterne	Rechtbanken,	
inv.nr.	269:	36-42,	47,	50	en	66.		
82Grosheide,	 1920:	 105.	 Het	 is	 niet	 duidelijk	 wie	 er	 op	 dat	 moment	 nog	 meer	 terecht	 stonden.	
Omdat	nog	 een	 groot	 aantal	 anderen	 in	diezelfde	periode	werden	 veroordeeld	 en	 gestraft,	 is	 het	
waarschijnlijk	dat	tijdens	de	terechtstelling	van	Van	Campen	ook	straffen	van	andere	wederdopers	
werden	geëxecuteerd.	
83	Zie:	 Commelin,	 C.	 Beschryvinge	 van	 Amsterdam,	 deel	 2.	 Amsterdam:	 Abraham	Wolfgang,	 Gillis	
Janssonius	 van	 Waesberge,	 Johannes	 Janssonius	 van	 Waesberge	 II,	 wed.	 Dirk	 Boom	 I,	 Hendrick	
Boom,	Rembertus	Goethals,	1693:	938.	
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3.5.2	 Claes	Jansz.	Visscher	(II):	de	kist	van	Ledenberg		
Gilles	van	Ledenberg	werd	rond	1548	geboren	als	zoon	van	een	ongeletterde	metselaar	in	
Utrecht,	waar	hij	katholiek	werd	opgevoed.	Binnen	enkele	decennia	veranderde	zijn	leven	
radicaal:	hij	bekeerde	zich	tot	het	calvinisme	en	trouwde	driemaal	met	rijke	en	voorname	
vrouwen,	 waardoor	 zijn	 vermogen	 aanzienlijk	 toenam	 en	 hij	 flik	 steeg	 op	 de	
maatschappelijke	 ladder.	 In	 1588	 kreeg	 hij	 een	 hoge	 politieke	 positie	 en	 werd	 hij	
secretaris	van	de	Staten	van	Utrecht.	Al	vroeg	was	hij	een	van	de	meest	vooraanstaande	
medestanders	van	Johan	van	Oldenbarnevelt	en	deelde	met	hem	zowel	zijn	religieuze	als	
politieke	 en	 staatsrechtelijke	 opvattingen.	 Ook	 tijdens	 het	 conflict	 tussen	 Van	
Oldenbarnevelt	en	Prins	Maurits	koos	Ledenberg	stellig	de	kant	van	Van	Oldenbarnevelt.	
In	nauw	overleg	met	 laatstgenoemde	gebruikte	 Ledenberg	 zijn	positie	 in	Utrecht	 om	de	
mogelijke	 plannen	 van	 Maurits	 om	 enkele	 steden	 te	 bezetten	 te	 dwarsbomen:	 in	 1617	
werd	 tijdens	 een	 vergadering	 van	 de	 Utrechtse	 stadsbestuurders,	 in	 navolging	 van	
verscheidene	 Hollandse	 steden,	 besloten	 tot	 het	 aannemen	 van	 ‘waardgelders’	 –	
zelfstandige	 huursoldaten,	 los	 van	 de	 stedelijke	 schutterij,	 ter	 handhaving	 van	 de	
openbare	 veiligheid.	 In	 werkelijkheid	 keerden	 deze	 waardgelders	 zich	 tegen	 de	
contraremonstranten	 waar	 Maurits	 juist	 sympathiek	 tegenover	 stond.	 Dit	 ondermijnde	
zijn	 gezag.	 Er	werd	 een	 poging	 tot	 onderhandeling	met	 de	 prins	 gedaan,	maar	 toen	 dat	
mislukte	ontsloeg	Maurits	de	waardgelders	en	liet	Van	Oldenbarneveld,	Ledenberg	en	de	
twee	andere	spilfiguren	Hugo	de	Groot	en	Rombout	Hogerbeets	gevangen	nemen	onder	de	
verdenking	van	hoogverraad.	Hogerbeets	en	De	Groot	werden	veroordeeld	 “ter	eeuwige	
gevangenisse”	 en	 verbeurdverklaring	 van	 alle	 goederen.	 De	 Groot	 mocht	 zijn	 leven	 in	
gevangenschap	uitzitten	 in	 Slot	 Loevestein,	waar	 hij	 zoals	 bekend	 kon	 ontsnappen	door	
zich	in	een	boekenkist	te	verstoppen.	Van	Oldenbarneveldt	werd	ter	dood	veroordeeld	en	
op	13	mei	1619	in	Den	Haag	onthoofd.84		

Met	 Ledenberg	 liep	 het	 anders	 af.	 Hij	 werd	 naar	 Den	 Haag	 gebracht	 en	 daar	
gevangengezet,	 samen	met	zijn	zoon	die	hem	gezelschap	mocht	houden.	 In	de	nacht	van	
28	op	29	september	1618	stak	hij	zich	tweemaal	in	zijn	buik	en	sneed	hij	vervolgens	met	
een	 broodmes	 zijn	 keel	 door.	 In	 een	 briefje	 dat	 hij	 daarvoor	 aan	 zijn	 zoon	 had	 gegeven	
verklaarde	hij	zijn	daad:	“Je	scai	que	l’inclination	est	de	statuer	en	ma	personne	l’exemple,	
me	 confronter	 avecq	 mes	 meilleurs	 amis,	 me	 torturer,	 apres	 me	 convaincre	 de	
contrarietez	&	de	 faussetez,	comme	on	dict,	&	apres	sur	des	poincts	&	poinctilles	 fonder	
une	 sentence	 ignominieuse,	 car	 ainsy	 fault	 il	 faire,	 pour	 justifier	 la	 saisissement	 &	
emprisonnement.	Pour	echaper	tout	cela,	je	me	vay	rendre	a	Dieu	par	plus	court	chemin.	
Contre	l’homme	mort	ne	tombe	sentence	de	confiscation	des	biens.	Actum	XVII	Septembris	
1618	stil.	vet.”85	Uit	angst	voor	een	pijnlijke	en	onterende	exempelstraf	en	uit	vrees	voor	
de	verbeurd	verklaring	van	zijn	zorgvuldig	bijeengebracht	bezit	had	Ledenberg	besloten	
zich	van	het	leven	te	beroven.	Toch	kon	hij	aan	een	berechting	niet	ontsnappen	en	zijn	lijk	
bleef	precies	dat	waarvoor	hij	vreesde	niet	bespaard,	op	15	mei	1619	werd	hij	samen	met	

																																																								
84	Van	der	Aa,	1865:	231-235	en	Blok	&	Molhuysen,	1924:	905-908.		
85	Wagenaar,	1770:	292.	
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de	andere	 ‘landverraders’	 in	Den	Haag	postuum	veroordeeld:	“Generael	der	Vereenighde	
Nederlanden:	Verklaren	den	voornoemden	Gilles	van	Ledenberch	/	daer	over	verbeurt	te	
hebben	 lijf	 ende	 goedt:	 Condemneren	 ende	 ordonneren	 dien	 volghende	 /	 het	 doode	
Lichaem	inde	kiste	/	op	een	Horde	/	 tot	opte	plaetse	van	 't	Gherechte	buiten	den	Haghe	
ghesleypt	 /	 ende	 aldaer	 aen	 een	 Galghe	 gehangen	 te	 worden:	 ende	 verklaren	 alle	 zijne	
goederen	 gheconfisqueert.	 Aldus	 gedaen	 bij	 de	 voorsz.	 Heeren	 Rechteren	 in	 ’s	 Graven-
Haghe	 /	 ende	 ghepronunchieert	 den	 vijfthienden	 May	 /	 Anno	 sesthienhondert	
neghenthien.”86	De	kist	werd	op	het	Haagse	galgenveld	bij	de	Laakmolen	tentoongesteld.	

Claes	 Jansz.	 Visscher	 (II)	 maakte	 in	 hetzelfde	 jaar	 van	 de	 executie	 verschillende	
nieuwsprenten	van	de	tenuitvoerlegging	[zie	bijlage,	afb.	4	en	5].	Op	de	meest	uitgebreide	
[bijlage,	afb.	5]	is	duidelijk	te	zien	hoe	de	kist	van	Ledenberg	aan	de	galg	werd	bevestigd.	
Links	daarvan	werd	het	paard	met	daarachter	de	horde	waarop	de	kist	met	het	 lichaam	
naar	de	galg	 is	 gesleept	getoond.	 In	de	verklarende	 tekst	onder	de	prent	wordt	melding	
gemaakt	van	de	‘halve’	galg	waaraan	de	kist	werd	vastgemaakt.	In	vergelijking	met	de	galg	
daarachter	is	inderdaad	te	zien	dat	de	galg	van	Ledenberg	een	stuk	korter	is.	In	het	vonnis	
is	daarvan	geen	melding	gemaakt,	maar	een	verklaring	voor	het	verschil	tussen	de	galgen	
is	wel	te	vinden	in	de	gebruikelijke	beeldtaal:	zelfmoordenaars	werden	vaker	opgehangen	
aan	een	halve	galg,	een	zogeheten	mik.	Zelfmoord	was	ook	een	misdrijf	en	de	beeldtaal	die	
rondom	 de	 straf	 van	 Ledenberg	 gebruikt	 werd	 lijkt	 ook	 in	 de	 eerste	 plaats	 daarop	
betrekking	 te	 hebben.	 Symbolen	 en	 verwijzingen	 naar	 hoogverraad	 zijn	 er	 niet.	 In	 het	
Recueil	 van	 verscheyde	 Keuren	 en	 Costumen	 waarin	 Amsterdamse	 wetgeving	 werd	
samengebracht,	 is	 beschreven	 hoe	 zelfmoordenaars	 gestraft	 dienden	 te	 worden:	 men	
werd	 geacht	 “een	 kuyl	 te	 doen	 graven	 onder	 den	 dorpel	 van	 ’t	 voorsz.	 Huys,	 ende	 de	
voorsz.	 Persoon	 daer	 deur	 ghetrocken,	 op	 een	 horde	 langhs	 ’s	 Heeren	 straten	 te	 doen	
slepen,	ende	aen	de	Voolwijck	voeren,	om	aldaer	in	een	mick	te	hangen,	tot	schreick	ende	
exempel	 van	 anderen”.87	De	 horde	 en	 mik	 zijn	 bij	 Ledenberg	 te	 herkennen;	 het	 was	 in	
grote	 lijnen	 de	 gebruikelijke	 manier	 om	 een	 zelfmoordenaar	 naar	 de	 galg	 te	 slepen.	 In	
Mechelen	was	de	praktijk	vergelijkbaar:	“De	beul	sloeg	een	touw	om	de	hals	van	het	 lijk,	
sleepte	 het	 door	 een	 daartoe	 gemaakte	 opening	 onder	 de	 drempel	 van	 de	woning	 naar	
buiten	 en	 verder	met	 zijn	 paard	 over	 de	 straatstenen,	waarna	 het	 verscheurde	 lichaam,	
het	 gezicht	 naar	 de	 aarde	 en	 het	 hoofd	 naar	 het	 paard	 gekeerd,	 op	 een	 horde	 of	 slede	
gebonden,	naar	de	Galgenberg	werd	gevoerd	om	er	met	het	hoofd	tussen	een	mik,	vork	of	
wip	(…)	te	worden	gehangen	of	gelegd.”88	

Aan	het	begin	van	deze	paragraaf	werd	al	gewezen	op	de	geringe	hoeveelheid	van	
prenten	 omtrent	 terechtstellingen.	 Deze	 prent	 van	 Ledenberg	 past	 in	 de	 reeks	 politieke	

																																																								
86 	Sententie	 uyt-ghesproocken	 ende	 ghepronuncieert	 over	 Gielis	 van	 Ledenberch,	 ghewesen	
Secretaris	 vande	 Heeren	 Staten	 van	 Utrecht:	 ende	 over	 desselfs	 Cadaver	 geexecuteert	 den	
vijfthienden	May/Anno	sesthien	hondert	neghenthien	/	Stilo	novo,	1619:	11	
87	Rooseboom,	1656:	55.	De	manier	waarop	Ledenberg	op	de	horde	naar	de	galg	werd	gesleept	is	in	
vergelijking	met	 andere	 zaken	 relatief	 eerbiedig.	Waarom	Ledenberg	met	 kist	werd	 ‘gesleept’	 en	
opgehangen	is	niet	duidelijk,	mogelijk	was	dat	een	privilege	vanwege	zijn	hoge	functie,	maar	dat	is	
een	gissing.		
88	Maes,	1947:	411-412.	
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terechtstellingen	waarover	(nieuws)prenten	relatief	goed	vertegenwoordigd	zijn;	het	gaat	
immers	om	de	strafexecuties	van	mensen	die	de	staatsmacht	bedreigden.	Andere	prenten	
binnen	deze	context	zijn	onder	meer	verschenen	naar	aanleiding	van	de	onthoofding	van	
de	 graven	 van	 Egmont	 en	 Horne	 op	 de	 Grote	Markt	 in	 Brussel	 wegens	 hoogverraad	 in	
1568	[bijlage,	afb.	6],	de	executie	van	Balthasar	Gerards	in	1584	die	op	de	Grote	Markt	in	
Delft	een	extreem	trage	en	gruwelijke	dood	vond	nadat	hij	prins	Willem	van	Oranje	had	
doodgeschoten	[bijlage,	afb.	7],	de	onthoofding	van	Johan	van	Oldenbarnevelt	twee	dagen	
voor	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 het	 vonnis	 van	 Ledenberg	 in	 1619	 [bijlage,	 afb.	 8],	 de	
executie	 van	 Cornelis	 Gerrits	 en	 drie	 zeelieden,	 eveneens	 samenzweerders	 tegen	 prins	
Maurits	 [bijlage,	 afb.	 9]	 en	 de	 executie	 van	 Reinier	 van	 Oldenbarneveldt,	 David	
Coorenwinder	en	Adriaan	van	Dijk	in	Den	Haag	die	een	moordpoging	op	Maurits	hadden	
beraamd	in	1623	[bijlage,	afb.	10].		
	
3.5.3	 Rembrandt	en	Van	Borssom:	de	bijl	van	Elsje		
Op	 28	 en	 29	 april	 1664	 werd	 de	 18-jarige	 Elsje	 Christiaens,	 geboren	 te	 Sprouwen	 in	
Jutland	 –	 een	 schiereiland	 van	 Denemarken,	 vanwege	 een	 misdrijf	 verhoord	 in	
Amsterdam.	Uit	haar	confessie	blijkt	dat	ze	waarschijnlijk	op	of	omstreeks	13	april	1664	
aankwam	in	Amsterdam.	Ze	verbleef	nadien	twee	weken	bij	een	‘slaapvrouw’	in	de	buurt	
van	 de	 haven.	 Toen	 haar	 hospita	 haar	 vroeg	 om	 een	 daalder	 slaapgeld	moest	 Elsje	 zich	
verontschuldigen;	het	was	een	bedrag	dat	het	meisje	niet	had.	De	volgende	ochtend	werd	
het	slaapgeld	weer	onderwerp	van	gesprek	en	ontstond	er	onenigheid	tussen	de	hospita	
en	 Elsje.	 De	 vrouw	 bedreigde	 haar	met	 een	 stok	waarop	 ze	 een	 nabijgelegen	 bijl	 pakte.	
Elsje	bekende	dat	ze	inderdaad	de	vrouw	“in	den	cop	gehackt”	had.	De	buren	waren	op	het	
geschreeuw	 en	 gestommel	 afgekomen	 en	 zagen	 Elsje	met	 bebloede	 handen	 naar	 buiten	
komen.	Ze	 loog	dat	het	 van	een	bloedneus	was	 en	 rende	de	 stad	 in.	Het	 lichaam	van	de	
hospita	 werd	 al	 snel	 gevonden	 en	 Elsje	 werd	 achtervolgd.	 In	 een	 wanhoopspoging	 te	
ontkomen,	sprong	het	meisje	het	Damrak	in.	Maar	ze	maakte	geen	schijn	van	kans,	direct	
werd	ze	uit	het	water	opgevist	en	vastgezet.	Snel	na	de	verhoren	volgde	het	vonnis,	op	1	
mei	 1664	 werd	 het	 vonnis	 openbaar	 gemaakt	 en	 vermoedelijk	 is	 het	 kort	 daarna	 ten	
uitvoer	gelegd:	“t	welck	alles	sijnde	een	saacke	van	seer	quade	consequentie	ende	in	een	
stad	van	rechten	niet	tolerabel,	maar	andre	ter	exempel	op’thoochste	straffbaar,	soo	ist	dat	
mijne	 heeren	 van	 den	 gerechte	 alvooren	 gehoort	 d’eisch	 ende	 conclusievan	mijn	 hr.	 de	
schout	ende	d’confessie	van	de	voors.	Gevangene	haar	gecondemneert	hebben	gelijck	sij	
haer	condemneren	bij	desen	op	’t	schavot	aan	een	paal	geworgt	te	werden,	datter	de	doodt	
nae	volcht,	ende	met	deselve	bijl	daar	sij	de	vrouw	mede	ter	dood	heeft	gebracht	eenige	
slagen	 door	 den	 scherprechter	 aan	 haar	 hooft	 geslagen,	 haar	 lichaam	 gebracht	 aan	 de	
Volewijck	ende	gestelt	aan	een	pael	met	een	bijl	boven	haar	hooft	om	van	de	locht	ende	‘t	
gevogelte	verteert	te	worden,	met	confiscatie	van	goederen”.89	Binnen	een	maand	–	5	april	
was	waarschijnlijk	de	laatste	geweest	–	vond	er	weer	een	justitiedag	plaats.	Elsje	was	de	

																																																								
89	Archieven	 van	de	 Schout	 en	 Schepenen,	 van	de	 Schepenen	 en	 van	de	 Subalterne	Rechtbanken,	
Inv.nr.	316:	82-83,	85.	Zie	verder:	Van	Eeghen,	1969:	73-77.		
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enige	die	 ter	dood	werd	veroordeeld,	de	drie	anderen	werden	gestraft	met	een	publieke	
geseling,	 waarna	 ze	 in	 het	 tucht-	 en	 spinhuis	 werden	 vastgezet	 en	 later	 werden	
verbannen.90		
	 Waarschijnlijk	maakte	Rembrandt	niet	lang	na	de	executie	de	oversteek	over	het	IJ	
naar	de	Volewijck	en	tekende	hij	de	jonge	vrouw,	gebonden	aan	een	paal	en	met	een	bijl	
naast	 haar	 hoofd	 [zie	 bijlage,	 afb.	 11].91	Hij	 schetste	 zowel	 een	 voor-	 als	 een	 zijaanzicht,	
tekende	haar	als	een	bijna	argeloos	meisje,	alsof	ze	slaapt.92	Het	is	aannemelijk	dat	dit	een	
zeer	accuraat	beeld	geeft	van	Elsje	en	haar	straf,	nu	het	beeld	in	sterke	mate	overeenkomt	
met	 de	 tekening	 van	 Anthonie	 van	 Borssom	 (1631-1677)	 [zie	 bijlage,	 afb.	 12].	 Van	
Borssom	 was	 waarschijnlijk	 een	 leerling	 van	 Rembrandt,	 en	 zeker	 sterk	 door	 hem	
beïnvloedt.	 Het	 is	 niet	 ondenkbaar	 dat	 Van	 Borssom	 met	 Rembrandt	 het	 IJ	 is	
overgestoken,	maar	vermoedelijk	 is	hij	 enige	dagen	of	 zelfs	weken	 later	dan	Rembrandt	
naar	de	Volewijck	gegaan	om	het	 tafereel	 te	 tekenen.	Elsje	hangt	bij	hem	 iets	 lager,	 is	al	
wat	meer	 ‘uitgezakt’,	wat	erop	zou	kunnen	duiden	dat	ze	er	al	enige	tijd	hing	en	dat	Van	
Borssom	er	dus	later	was.	Zijn	tekening	toont	een	uitgebreider	zicht	op	het	tafereel	dan	bij	
de	 tekening	 van	 Rembrandt	 het	 geval	 is.	 Het	 toont	 naast	 Elsje	 nog	 vier	 andere	
misdadigers:	 twee	 boven	 de	 stenen	 galgenpunt,93	daarnaast	 een	man	 aan	 een	 paal,94	en	
een	lichaam	op	het	rad	met	een	pistool	boven	het	hoofd.	Dat	stoffelijk	overschot	was	van	
Jan	Nieukerck,	een	landgenoot	van	Elsje,	die	op	5	april	1664	werd	veroordeeld	nadat	hij	in	
opdracht	iemand	met	een	pistool	had	vermoord.95	

Naar	Rembrandts	tekening	van	Elsje	Christiaens	is	niet	zoveel	onderzoek	verricht	
als	 men	 zou	 verwachten,	 er	 is	 relatief	 weinig	 over	 de	 schets	 bekend.	 Aanvankelijk	
dateerde	men,	in	navolging	van	Otto	Benesch	die	de	omvangrijke	catalogus	The	Drawings	
of	Rembrandt	(1954-1957)	samenstelde,	de	tekening	van	Rembrandt	omtrent	1654-1656.	
De	 stijlkenmerken	 van	 de	 tekening	 leidden	 Benesch	 tot	 die	 conclusie.	 De	 archivaris	 en	
historica	 Isabelle	 Henriëtte	 van	 Eeghen	 (1913-1996)	 onderzocht	 de	 identiteit	 van	 het	
meisje	en	die	van	de	andere	misdadigers	op	het	galgenveld	en	publiceerde	daarover	in	het	
Amsterdamse	tijdschrift	Amstelodamum.	Zij	kwam	erachter	dat	er	in	de	jaren	1654-1656	
geen	 sprake	 van	 was	 dat	 het	 lichaam	 van	 een	 veroordeelde	 vrouw	 op	 de	 Volewijck	
tentoongesteld	 was,	 er	 was	 zelfs	 bijna	 21	 jaar	 voor	 Elsje	 geen	 vrouw	 op	 de	 Volewijck	
geëtaleerd.96	De	 in	 het	Amsterdamse	 justitieboek	 geregistreerde	 verhoren	 en	het	 vonnis	
van	Elsje	Christiaens,	komen	daarentegen	zo	treffend	overeen	met	het	beeld,	dat	het	Elsje	
wel	 geweest	 moet	 zijn.	 Dat	 betekent	 dat	 de	 tekening	 gedateerd	 moet	 worden	 in	 1664,	
waarschijnlijk	 de	 eerste	 week	 van	 mei	 net	 na	 de	 executie	 omdat	 haar	 lichaam	 nog	 zo	
																																																								
90	Van	Eeghen,	1969:	77.	
91	Van	Eeghen,	1969:	77.	
92	Of	haar	gezichtje	echt	nog	zo	schoon	was,	na	enkele	slagen	met	de	bijl,	valt	te	betwijfelen.	
93 	Van	 Eeghen	 kwam	 ook	 deze	 vonnissen	 tegen	 in	 de	 justitieboeken	 van	 het	 Amsterdamse	
stadsarchief:	het	ging	om	een	man	veroordeeld	op	9	juli	1661	–	hij	zal	rechts	hangen	–	en	om	een	
man	die	werd	veroordeeld	op	22	december	1663.	
94	Het	zou	hier	gaan	om	iemand	die	tentoongesteld	werd	met	een	ijzeren	spade	zonder	steel,	maar	
dat	detail	is	niet	duidelijk	zichtbaar.		
95	Van	Eeghen,	1969:	73,	75.		
96	Van	Eeghen,	1969:	74.		
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onaangetast	 is.97	Waarom	 Rembrandt	 haar	 tekende	 is	 onduidelijk,	 de	 functie	 van	 de	
tekening	 evenmin.	 De	 kans	 is	 groot	 dat	 het	 hier	 gaat	 om	 niet	 meer	 een	 schets,	 een	
vingeroefening,	 misschien	 binnen	 de	 context	 van	 een	 les	 aan	 Van	 Borssom,	 zonder	 dat	
Rembrandt	er	andere	bedoelingen	mee	had.	Het	 feit	dat	zo	zelden	een	strafexecutie	met	
een	 dergelijke	 niet-politieke	 achtergrond	 twee	 maal	 werd	 getekend	 is	 op	 zijn	 minst	
opmerkelijk	en	kan	een	verband	tussen	beide	kunstenaars	veronderstellen.	Maar	het	kan	
toeval	zijn:	het	is	vrij	zeker	dat	de	strafexecutie	van	Elsje	veel	mensen	op	de	been	bracht.	
Het	was	immers	langgeleden	dat	een	vrouw	op	deze	strenge	wijze	werd	bestraft	en	op	de	
Volewijck	werd	tentoongesteld.	Het	zal	de	aandacht	van	velen	hebben	getrokken,	ook	die	
van	de	twee	kunstenaars.		
	
3.6	 Conclusie	
Uit	 de	 voorbeelden	 hierboven	 blijken	 de	 meest	 belangrijke	 aspecten	 van	 de	 openbare	
straffen.	Wat	die	kenmerken	precies	zijn	is	in	dit	hoofdstuk	uitgebreid	beschreven.	Op	de	
achtergrond	 betreft	 dat	 het	 uitgangspunt	 dat	 de	 straffen	 de	 leden	 van	 de	 samenleving	
moesten	afschrikken.	Dit	strafdoel	ging	samen	met	het	idee	dat	straffen	moesten	worden	
opgevat	als	 spiegel	en	exempel	voor	de	maatschappij,	die	bestaat	uit	allemaal	potentiële	
daders.	Dat	werd	niet	alleen	in	de	vonnissen	of	andere	juridische	teksten	duidelijk,	maar	
kwam	 ook	 terug	 in	 de	 beeldtaal	 die	 werd	 gebruikt	 tijdens	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 de	
straffen.	 Dat	 betreft	 in	 zekere	 zin	 de	 voorgrond,	 het	 openbare	 element	 van	 de	 straffen.	
Symbolische	onderdelen	van	de	 taliostraffen	werden	 toegepast	om	 te	verwijzen	naar	de	
delicten	die	de	veroordeelden	hadden	gepleegd.	 Soms	werd	het	verband	gelegd	doordat	
de	soort	straf	die	werd	opgelegd	was	voorbehouden	aan	een	bepaald	delict.	Dat	was	het	
geval	 bij	Gilles	 van	Ledenberg.	Hoewel	hij,	waarschijnlijk	 omdat	hij	 een	hoge	 functie	 als	
secretaris	 van	Utrecht	 had,	 postuum	 relatief	 ‘eervol’	 een	 onterende	 straf	 onderging	was	
het	 specifieke	karakter	van	een	zelfmoordstraf	duidelijk.	Onder	meer	de	manier	waarop	
hij	op	een	horde	naar	de	galg	werd	vervoerd	verwees	naar	dat	delict,	net	 als	de	manier	
waarop	zijn	kist	aan	de	halve	galg	werd	bevestigd.	Opvallend	is	dat	alle	symboliek	op	de	
zelfmoord	 is	 gericht,	 en	 niet	 op	 het	 feit	 waarvoor	 hij	 aanvankelijk	 werd	 berecht:	 het	
hoogverraad.		

In	 veruit	 de	meeste	 gevallen	werden	 verschillende	 delicten	 op	 eenzelfde	manier	
gestraft.	Dan	gebeurde	het	dat	er	in	de	tenuitvoerlegging	van	de	straf	werd	verwezen	naar	
een	of	meer	 van	de	meest	 kenmerkende	aspecten	van	de	misdaad	om	 toch	dat	 verband	
duidelijk	te	maken.	Er	werd	dan	bijvoorbeeld	naar	het	voorwerp	van	de	misdaad	gewezen.	
Een	 illustratie	 daarvan	 is	 de	 terechtstelling	 van	 Jacob	 van	 Campen	 te	 vinden:	 hij	 werd	
tentoongesteld	met	een	mijter	op	zijn	hoofd	en	zijn	tong	werd	doorboord	omdat	hij	zich	
als	bisschop	van	de	wederdopers	godslasterlijk	had	uitgelaten	en	gedragen.	Het	verband	
met	de	misdaad	kan	ook	worden	gelegd	door	het	middel	te	tonen	waarmee	de	misdaad	is	

																																																								
97	Van	Eeghen,	1969:	78.		
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gepleegd:	Elsje	Christiaens	werd	met	de	bijl	waarmee	zij	haar	slaapvrouw	had	omgebracht	
tentoongesteld	op	de	Volewijck.98		

De	 achterliggende	 aannames	 en	 de	 elementen	 die	 betrekking	 hadden	 op	 de	
uiteindelijke	vorm	van	de	straffen	zijn	hier	betrekkelijk	los	van	elkaar	beschreven.	Dat	is	
niet	 anders	 dan	 in	 de	 meeste	 literatuur	 over	 dit	 onderwerp.	 Toch	 lijkt	 er	 zich	 in	 de	
bespreking	van	wat	 ik	de	 ‘voorgrond’	en	 ‘achtergrond’	van	de	straffen	heb	genoemd	een	
duidelijke	 relatie	 te	 zijn	die	 in	die	 literatuur	niet	met	 zoveel	woorden	 tot	uitdrukking	 is	
gebracht.	Het	volgende	hoofdstuk	gaat	daarop	in.				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
98	Dat	er	overlap	mogelijk	was	is	duidelijk	bij	Van	Campen:	de	straf	kan	ook	zo	worden	opgevat	dat	
zijn	 tong	 werd	 doorboord	 omdat	 dat	 het	 middel	 van	 zijn	 misdaad	 was:	 daarmee	 sprak	 hij	 de	
godslasterlijke	woorden	en	zijn	rechterhand	voltrok	de	(ongeoorloofde)	doophandeling.	
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4	 Een	nieuwe	hypothese:	vormgeving	en	doel,	een	noodzakelijke	combinatie	
	
4.1	 Inleiding	
Dit	hoofdstuk	vormt	zich	rond	de	veronderstelling	dat	de	verhouding	tussen	de	specifieke	
manier	 van	de	 straffen	 en	het	 strafdoel	 niet	 arbitrair	was,	maar	daarentegen	 juist	werd	
opgevat	 als	 iets	 essentieels.	 De	 kern	 betreft	 het	 idee	 dat	 de	 praktische	 en	 concrete	
vormgeving	 van	 de	 straffen	 van	 groot	 belang	 waren	 in	 de	 poging	 om	 daadwerkelijk	
afschrikwekkende	effecten	teweeg	te	brengen.	In	de	derde	paragraaf	van	dit	hoofdstuk	zal	
deze	stelling	verder	worden	onderbouwd,	maar	niet	voordat	er	kort	 is	 stilgestaan	bij	de	
visies	 van	 Michel	 Foucault	 en	 Pieter	 Spierenburg.	 De	 auteurs	 geven	 elk	 een	 verklaring	
voor	 de	 vorm	 van	 de	 lijfstraffen,	 maar	 aan	 twee	 opvallende	 aspecten	 besteden	 ze	
nauwelijks	 aandacht:	 het	 belang	 dat	 werd	 gehecht	 aan	 afschrikking	 en	 de	
voorbeeldstraffen.	Het	lijkt	erop	dat	ze	daarmee	iets	belangrijks	over	het	hoofd	zien	–	wat	
overigens	 het	 belang	 van	 hun	 inzichten	 niet	 ondermijnt.	 Hoewel	 hun	 werk	 in	 een	
onderzoek	naar	het	spektakel	van	openbare	strafvoltrekkingen	niet	kan	ontbreken,	 is	op	
beide	onderzoeken	in	de	loop	van	de	tijd	de	nodige	kritiek	geuit.	Desondanks	lijkt	het	er	
niet	 op	 dat	 er	 goede	 alternatieven	 voor	 in	 de	 plaats	 zijn	 gekomen,	 mogelijk	 brengt	 de	
nieuwe	veronderstelling	daar	verandering	in.		
	
4.2	 Van	een	oude	stelling…		
	
4.2.1	 De	stelling	van	Foucault		
Veruit	 het	 bekendste	 boek	 waarin	 lijfstraffen	 worden	 besproken	 is	 Surveiller	 et	 punir:	
naissance	de	la	prison	uit	1975	van	Michel	Foucault.	In	het	onderzoek	analyseert	Foucault	
de	wijze	waarop	macht	werkt	en	hoe	de	strafrechtelijke	machtsuitoefening	in	de	loop	van	
de	 tijd	 in	 het	Westen	 is	 veranderd.	 Het	 onderwerp	 sluit	 aan	 bij	 een	 groot	 deel	 van	 zijn	
oeuvre:	macht	 is	 een	 van	 de	 steeds	 terugkerende	 onderwerpen	 in	 zijn	 publicaties	 en	 in	
zijn	leven.		

De	opbouw	van	het	onderzoek	is	in	grote	lijnen	chronologisch.	Foucault	beschrijft	
de	 belangrijkste	 veranderingen	 in	 het	 karakter	 van	 de	 straffen:	 wat	 begint	 bij	 een	
lijfstraffelijk	systeem	in	de	middeleeuwen,	eindigt	bij	een	tot	op	zekere	hoogte	mildere	en	
morele	vorm	van	straffen	 in	de	 loop	van	de	negentiende	eeuw.	Het	veranderde	karakter	
van	de	straf	 laat	zich	het	best	omschrijven	 in	de	aanduiding	van	het	object	van	de	straf:	
van	het	straffen	naar	het	lichaam,	ging	men	naar	het	straffen	van	de	geest.	Dat	gaat	samen	
met	 de	 ontwikkeling	 waarin	 straf	 niet	 langer	 het	 meest	 open,	 maar	 juist	 het	 meest	
verborgen	deel	van	het	strafproces	 is	geworden.	Een	uitweiding	over	het	hele	boek	blijft	
hier	achterwege,	het	 is	voor	deze	thesis	vooral	 interessant	om	de	aandacht	te	richten	op	
het	eerste	deel	van	het	onderzoek	dat	de	lijfstraffen	betreft.			

Ten	aanzien	van	dit	strafsysteem	wijst	Foucault	op	twee	zaken.	Allereerst	gaat	het	
daarbij	 om	 het	 straffen	 in	 de	 vorm	 van	 een	 ceremonie.	 Niet	 toevallig	 beschrijft	 hij	 het	
systeem	van	de	 lijfstraffen	aan	de	hand	van	allerlei	 sterk	 theatrale	en	artistieke	 termen,	
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zoals	 natuurlijk	 ‘spektakel’,	 maar	 ook	 ‘ritueel’,	 ‘theater’,	 ‘symboliek’,	 ‘voorstelling’,	
‘opvoeren’,	 ‘poëtica’,	 enzoverder.	 “In	 sommige	 extreme	 gevallen”	 merkt	 Foucault	 op	
“wordt	 de	 terechtstelling	 van	 de	 schuldige	 een	 welhaast	 theatrale	 weergave	 van	 de	
misdaad:	 dezelfde	 voorwerpen,	 dezelfde	 handelingen.”99	De	 lijfstraf	 werd	 gegoten	 in	 de	
vorm	van	een	ritueel	waaraan	twee	eisen	werden	verbonden:	ten	eerste	moest	de	straf	op	
de	veroordeelde	goed	zichtbaar	zijn	en	 ten	 tweede	moet	de	 lijfstraf	 “van	de	kant	van	de	
justitie”	 sensationeel	 zijn	 zodat	 iedereen	 de	 triomf	 van	 de	 rechtspraak	 daarin	 kon	
ervaren.100	Een	 van	 de	 kenmerken	 van	 de	 lijfstraf	 is	 dat	 deze	 wordt	 afgestemd	 op	 het	
delict	dat	is	gepleegd.	Bijvoorbeeld	door	de	terechtstelling	uit	te	voeren	op	de	plaats	waar	
het	misdrijf	 is	gepleegd,	door	de	aard	van	de	straf	of	het	toepassen	van	symboliek	in	het	
straffen.	De	kenmerken	waarop	Foucault	bij	de	bespreking	hiervan	ingaat,	komen	in	grote	
mate	overeen	met	de	symbolische	aspecten	van	de	straf	die	in	de	paragrafen	3.3	en	3.4	zijn	
beschreven.101	Het	belang	van	dit	ritueel	 is	het	zoeken	en	tonen	van	de	waarheid.	Daarin	
betrekt	Foucault	ook	het	folteren,	dat	aan	de	straf	vooraf	gaat.102	Hij	noemt	de	lijfstraffen	
ook	wel	“het	theater	van	de	hel”,	waarmee	hij	erop	wil	wijzen	dat	de	straffen	anticiperen	
op	 de	 straffen	 in	 het	 hiernamaals.103	Door	 de	 lijfstraffen	 werd	 “de	 waarheid	 van	 de	
misdaad	geproduceerd	en	gereproduceerd”.	Lijfstraffen	bevestigen	dat	de	misdaad	heeft	
plaatsgevonden	en	–	kennelijk	–	dat	de	verdachte	schuldig	is.104						

De	 lijfstraf	moet	 niet	 alleen	 als	 een	 ritueel	 van	 de	waarheid	worden	 gezien.	 Het	
tweede	aspect	waarop	Foucault	wijst	is	dat	met	de	lijfstraf	ook	een	politiek	ritueel	gepaard	
ging,	waarin	de	macht	werd	geopenbaard.	Door	een	misdaad	te	begaan	overtrad	de	dader	
de	wet	die	werd	uitgevaardigd	door	de	machthebber.	Daarmee	oversteeg	het	feit	het	leed	
van	het	slachtoffer:	ook	de	heerser	werd	er	–	persoonlijk	–	door	getroffen,	“want	de	wet	
geldt	als	de	wil	van	de	soeverein,	en	ze	treft	hem	lichamelijk,	want	de	kracht	van	de	wet	is	
de	 kracht	 van	 de	 vorst,”	 licht	 Foucault	 toe.105	Door	 het	 lichaam	 te	 straffen	 werd	 de	
wetsschending	 hersteld	 en	 gewraakt	 en	 bekrachtigde	 de	 heerser	 zijn	macht.	 Hoewel	 de	
hele	analyse	van	Foucault	gericht	lijkt	te	zijn	op	een	vorm	van	wraakneming	van	de	staat	
op	de	veroordeelde,	wijst	hij	er	desondanks	op	dat	er	in	het	systeem	van	de	lijfstraffen	een	
politiek	 van	 afschrikking	 aanwezig	 was.	 “Op	 het	 lichaam	 van	 de	 misdadiger	 moest	 de	

																																																								
99	Foucault,	2010	[1975]:	65.		
100	Foucault,	2010	[1975]:	51.		
101		Foucault,	2010	[1975]:	65.		
102	Foucault	 haalt	 vooral	 Franse,	 achttiende-eeuwse	 voorbeelden	 aan.	 Die	 komen	 niet	 in	 alle	
gevallen	 overeen	 met	 andere	 perioden	 of	 gebieden.	 Zeker	 de	 eerste	 drie	 kenmerken	 die	 hij	
beschrijft	 in	 de	 hier	 behandelde	 periodieke	 en	 geografische	 beperkingen	 kunnen	niet	 kritiekloos	
overgenomen	 worden,	 al	 zijn	 er	 overeenkomstige	 aspecten.	 Foucault	 poneert	 verschillende	
stellingen	zonder	daar	verder	op	in	te	gaan,	en	waarbij	niet	direct	duidelijk	is	wat	hij	bedoelt.	In	de	
analyse	 is	 vrij	 veel	 ruimte	 voor	 twijfel	 en	nuance.	 Zo	 schrijft	 hij	 vaak	over	de	meedogenloosheid	
waarmee	de	straffen	gepaard	gingen	–	op	die	periode	terugkijkend	betreft	het	lijfstraffelijk	systeem	
überhaupt	een	uiterst	barbaarse	praktijk,	maar	nodeloos	lijden	was	ook	in	het	perspectief	van	die	
tijd	alles	behalve	de	regel.	
103	Foucault,	2010	[1975]:	67.	
104	Foucault,	2010	[1975]:	68.		
105	Deze	opvatting	vertoont	overeenkomsten	met	het	werk	van	Charles	de	Montesquieu	(De	l’Esprit	
des	 Lois	 (1748))	 en	 Jean-Jaques	 Rousseau	 (Du	 Contrat	 Social;	 ou,	 Principes	 du	 Droit	 Politique	
(1762))	waarin	het	contrat	social	onderwerp	van	bespreking	is.		
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tomeloze	tegenwoordigheid	van	de	soeverein	voor	iedereen	voelbaar	gemaakt	worden.	De	
lijfstraf	 herstelde	 niet	 het	 recht,	 ze	 reactiveerde	 de	 macht.”106	Hoe	 afschrikking	 daarin	
precies	werkt,	legt	Foucault	verder	niet	uit.		
	
4.2.2	 De	stelling	van	Spierenburg	
Vanaf	1978	gaat	ook	Pieter	Spierenburg	in	op	deze	thematiek.	Hij	deed	dat	voor	het	eerst	
in	een	kleine	publicatie,	De	sociale	functie	van	openbare	strafvoltrekkingen.	In	1984	schreef	
hij	 zijn	meest	bekende	werk,	The	Spectacle	of	Suffering	waarin	hij	uitgebreider	 ingaat	op	
wat	hij	 in	1978	reeds	aanstipte:	de	redenen	achter	het	publieke	en	 lijfelijke	straffen.	Net	
als	 bij	 Foucault	 speelt	 het	 proces	 van	 staatsvorming	 een	 belangrijke	 rol.107	Spierenburg	
beweert	 dat	 aanvankelijk	 de	 persoonlijke	 aanwezigheid	 en	 het	 prestige	 van	 graven,	
hertogen	en	stedelijke	heerseres,	noodzakelijk	was	om	de	orde	te	bewaren.	Justitie	maakte	
daar	deel	van	uit.	Aan	het	einde	van	de	middeleeuwen	en	in	de	vroegmoderne	tijd	–	toen	
de	 netwerken	 in	 de	 samenleving	 groeiden,	 de	 maatschappij	 ‘depersonaliseerde’	 en	 de	
statelijke	 instellingen	 stabiliseerden108	–	 bleef	 dit	 ‘persoonlijkheidsregime’	 grotendeels	
behouden.	Het	 proces	 van	 staatsvorming,	 zo	 verklaart	 Spierenburg	 in	 overeenstemming	
met	 Foucault,	 bracht	 een	 geweldsmonopolie	 in	 handen	 van	 de	 centrale	 of	 decentrale	
overheid	 die	 eveneens	 onderhevig	 was	 aan	 een	 maatschappelijke	 schaalvergroting,	
daaronder	 viel	 onder	 meer	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 straffen.	 Ook	 Spierenburg	 ziet	 de	
straf	als	een	manier	waarop	de	overheid	haar	macht	manifesteerde	en	openbaarde.109	

Spierenburg	wijst	 daarbij	 nog	 op	 een	 ander	 aspect	 in	 het	 directe	 verlengde	 van	
deze	stelling.	De	statelijke	machtsuitbreiding,	ten	koste	van	de	kleinere	heersers,	en	deze	
min	of	meer	nieuwe	vorm	van	machtsuitoefening	met	een	alleenrecht	over	geweld,	was	zo	
kort	 nadat	 het	 proces	 van	 staatsvorming	 zijn	 intrede	 had	 gedaan	 nog	 kwetsbaar.	 Niet	
alleen	 zochten	 de	 heersers	 hun	 toevlucht	 tot	 de	 bestaande	 praktijk	 door	 de	 macht	 in	
zekere	zin	aan	hun	persoonlijkheid	te	verbinden,	maar	er	werd	ook	houvast	gevonden	bij	
de	zichtbare	uitdrukking	van	de	macht:	de	overheid	benadrukte	openlijk	de	heerschappij	
over	 het	 geweldsmonopolie.	 Door	 openbare	 strafexecuties	 te	 organiseren	 als	 formele	
bijeenkomsten	waar	de	misdadigers	werden	gestraft,	 konden	de	 autoriteiten	hun	macht	
manifesteren	en	onderstrepen.	Zo	werden	de	enscenering	van	executies	op	schavotten	en	
de	 galgenvelden	 symbolen	 van	 de	 staat	 als	 machthebber.	 “The	 observable	 fact	 that	
punishments	 were	 indeed	 meted	 out	 constituted	 a	 necessary	 prerequisite	 for	 the	
preservation	of	a	shaky	position	of	authority”,	meent	Spierenburg.110		

Spierenburg	 komt	 in	 zijn	 werk	 nu	 en	 dan	 terug	 op	 de	 afschrikwekkende	
mogelijkheden	van	straf,	maar	uitgebreid	gaat	hij	er	niet	op	in.	Wat	hij	daarover	opmerkt	

																																																								
106	Foucault,	2010	[1975]:	71.		
107	Hierboven	 is	 het	 proces	 van	 staatsvorming	 ook	 al	 besproken,	 met	 een	 referentie	 naar	 Ten	
Voorde,	2008	en	2015.		
108	Spierenburg	gaf	zijn	onderzoek	duidelijk	vorm	in	lijn	met	een	onderzoek	van	Norbert	Elias,	Het	
civilisatieproces:	sociogenese	en	psychogenetische	onderzoekingen.	Utrecht:	Aula,	1990	[1969].	
109	Spierenburg,	1984:	77-78.		
110	Spierenburg,	1978:	18	en	Spierenburg,	1984:	77	e.v.		
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is	 samen	 te	 vatten	 in	 de	 constatering	 dat	 het	 exemplaire	 karakter	 van	 de	 straf	 een	 veel	
voorkomend	aspect	was	in	de	straffen	en	dat	er	vaak	in	wetgeving	naar	werd	verwezen.111	

	
Foucault	 en	 Spierenburg	 bieden	 allebei	 twee	 grotendeels	 aannemelijke	 zienswijzen	 die	
een	verklaring	geven	van	het	belang	om	destijds	de	straffen	in	het	openbaar	uit	te	voeren:	
de	zichtbaarheid	van	de	straffen	bevestigde	dat	het	geweldsmonopolie	bij	de	staat	lag.	Eén	
aspect	blijft	 in	beide	 theorieën	echter	onderbelicht.	Wat	ontbreekt	 is	een	motief	voor	de	
symbolische	 tekens,	 voor	 het	 spektakel,	 voor	 de	 meer	 gedetailleerde	 vorm	 waarin	 de	
straffen	werden	gegoten.	Dat	de	machthebber	zijn	macht	wilde	benadrukken	is	duidelijk,	
maar	 waarom	 moest	 dit	 noodzakelijk	 via	 die	 gedetailleerde	 beeldtaal	 van	 spiegel	 en	
voorbeeld	gebeuren?	De	afwezigheid	van	een	verklaring	daarvoor	heeft	er	mogelijk	mee	te	
maken	 dat	 de	 kern	 in	 de	 opvattingen	 van	 beide	 auteurs	 vooral	 is	 gericht	 op	 een	 soort	
(persoonlijke)	 wraak	 van	 de	 machthebber.	 De	 visies	 van	 Foucault	 en	 Spierenburg	 zijn	
vrijwel	alleen	gericht	op	de	aspecten	van	vergelding:	het	gaat	om	het	bevestigen	en	tonen	
van	 de	macht.	 Een	 verwijzing	 naar	 de	misdaad	 die	 in	 het	 verleden	werd	 gepleegd,	was	
erop	 gericht	 ofwel	 om	 de	waarheid	 van	 dat	 feit	 te	 achterhalen,	 ofwel	 om	 de	 gekrenkte	
macht	te	herstellen	door	middel	van	“een	direct	weerwoord	aan	wie	hem	[de	soeverein]	
heeft	 beledigd”.112	De	meest	 voor	 de	 hand	 liggende	 verklaring	 voor	 de	 naar	 de	misdaad	
terugverwijzende	symboliek	in	verband	met	die	vergeldingsgedachte,	zou	de	taliostraf	zijn	
waarop	hierboven	in	paragraaf	3.2.1	is	gewezen.	Toch	noemen	de	auteurs	dat	niet,	of	het	
zou	 tussen	 de	 regels	 door	 gelezen	 moeten	 lezen.	 Maar	 ook	 los	 van	 de	 taliostraf	 is	 het	
opvallend	 dat	 zowel	 Foucault	 als	 Spierenburg	 erop	 wijzen	 dat	 ook	 afschrikking	 een	
bepaalde,	misschien	zelfs	belangrijke,	rol	speelde	in	de	strafpraktijk	zonder	echter	op	die	
aanname	dieper	in	te	gaan.	Een	verklaring	voor	de	manier	waarop	de	straffen	bijdroegen	
aan	 het	 bereiken	 van	 dat	 strafdoel	 blijft	 achterwege.	 De	 mogelijkheid	 dat	 er	 in	 de	
openbare	 en	 symbolische	 vormgeving	 van	 de	 straffen	 een	 verband	 met	 afschrikking	
mogelijk	is,	wordt	niet	geopperd.	Ze	gaan	dus	ook	niet	in	op	het	effect	van	afschrikking	en	
de	rol	van	de	afzonderlijke	aspecten	van	straf	om	dat	verder	gelegen	doel	te	bereiken.	
	
4.3	 …	naar	een	nieuwe	hypothese	
De	op	vergelding	gebaseerde	machtsuitdrukking,	die	er	volgens	Foucault	en	Spierenburg	
toe	heeft	geleid	dat	de	straffen	in	het	openbaar	ten	uitvoer	werden	gelegd,	verklaart	niet	
méér	dan	die	 openbaarheid.	Het	 is	 duidelijk	 geworden	dat	beide	 theorieën	min	of	meer	
dezelfde	leemtes	hebben:	aandacht	voor	de	rol	van	afschrikking	in	het	strafproces	en	een	
verklaring	voor	de	zo	nadrukkelijk	aanwezige	symboliek	in	straffen,	blijft	achterwege.	Als	
enkel	machtsmanifestatie	het	doel	zou	zijn	geweest,	dan	was	de	geweldsuitoefening	alleen	
waarschijnlijk	 voldoende	 geweest.	 Daaruit	 blijkt	 nog	 geen	 noodzaak	 om	 de	 straffen	 op	
exemplarische	wijze	vorm	te	geven.		

																																																								
111	Spierenburg,	1978:	55-61.		
112	Foucault,	2010	[1975]:	69.	
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Waarin	 kan	de	noodzaak	 voor	het	 symbolische	karakter	 van	de	 straffen	dan	wel	
liggen?	Een	antwoord	op	die	vraag	kan	gevonden	worden	in	een	verband	met	het	strafdoel	
afschrikking	 in	 plaats	 van	 vergelding.	 Deze	 nieuwe	 verhouding	 leidt	 tot	 de	 volgende	
veronderstelling:	 het	 is	 aannemelijk	 dat	 de	 vormgeving	 van	 de	 straffen	 nauw	 luisterde	
omdat	ze	moesten	afschrikken.	Afschrikking	moest	gerealiseerd	worden	door	de	straffen	
vorm	te	geven	als	exempel	en	spiegel,	ze	moesten	spreken	tot	het	publiek	en	de	mensen	
overhalen	 om	 zich	 van	 het	 plegen	 van	 strafbare	 feiten	 te	 onthouden.	 De	 symbolen	
verwezen	 niet	 alleen	maar	 naar	 het	 in	 het	 verleden	 gepleegde	 feit,	 ze	 droegen	 ook	 een	
boodschap	voor	de	toekomst.	Het	doel	bepaalde	de	vorm.	In	tegenstelling	tot	Foucault	en	
Spierenburg	ga	 ik	er	niet	van	uit	dat	de	straffen	in	de	eerste	plaats	waren	gericht	op	het	
benadrukken	van	het	geweldsmonopolie	van	de	machthebber.	In	plaats	daarvan	ga	ik	uit	
van	 een	 logisch	 verband	 tussen	 doel	 en	 vorm	 bestond,	 dat	 het	 brandpunt	
gedragsbeïnvloeding	 was.	 Dat	 perspectief	 maakt	 het	 mogelijk	 om	 de	 openbare	 en	
symbolische	 kenmerken	 van	 de	 lijfstraffen,	 ook	 de	 meer	 genuanceerde	 symboliek,	 te	
verklaren.	

Waar	 het	 om	 gaat	 is	 dat	 het	 idee	 dat	 straffen	 moeten	 afschrikken	 een	 streven	
inhoudt.	 In	 de	 kern	 heeft	 dat	 enkel	 betrekking	 op	 een	 theoretische	 aanname.	 Door	 dit	
streven	 in	verband	te	brengen	met	het	 idee	dat	straffen	exemplarisch	moeten	zijn,	krijgt	
de	theorie	een	meer	praktische	mogelijkheid	om	het	doel	te	bereiken.113	Door	de	straffen	
vorm	 te	 geven	 als	 voorbeeld	 zouden	 ze	 de	 toeschouwers	wel	 afschrikken,	was	 het	 idee.	
Een	 citaat	 van	Van	Leeuwen	 illustreert	 dit	 goed:	 “derhalve	de	 gemeene	 rust	 daar	 aan	 is	
gelegen,	dat	de	misdaden	ten	voorbeeld	en	de	spiegel	van	andere	werden	gestraft”.114	De	
‘gemeene	 rust’	 waarover	 hij	 spreekt,	 is	 het	 effect	 van	 de	 exemplarische	 straffen	 –	 de	
voorbeelden	 leiden	 tot	 vrees	 en	 zorgen	 dat	 men	 zich	 onthoudt	 van	 het	 plegen	 van	
strafbare	feiten.		

Het	 is	 zinvol	 nu	 terug	 te	 keren	 naar	 het	 principe	 van	 de	 voorbeeldstraffen,115	en	
met	 name	 voorbeeldstraffen	 in	 relatie	 tot	 afschrikking	 om	 verder	 uit	 te	 leggen	 hoe	 de	
symbolische	 vormgeving	 tot	 afschrikking	 kon	 bijdragen.	 In	 vrijwel	 alle	 geraadpleegde	
literatuur	 wordt	 het	 begrip	 van	 de	 spiegelstraf	 niet	 uitgelegd.	 Een	 auteur	 die	 wel	 een	
poging	heeft	gedaan	om	het	begrip	te	definiëren	is	Schreuder.116	Hij	stelt	dat	het	gaat	om	
“straffen	 die	 weerspiegelden,	 aangaven,	 heenwezen	 op,	 het	 misdrijf	 waaraan	 zij	 als	
rechtsgevolg	verbonden	waren;	meestentijds	 in	dier	voege,	dat	zij	den	dader	 troffen	aan	

																																																								
113	Of	de	straffen	dit	ook	daadwerkelijk	bereikten	is	hier	niet	aan	de	orde,	dat	is	een	vraag	voor	de	
historische	 criminologie.	 In	 het	 vervolg	 blijft	 deze	 nuance	 achterwege	 en	 ga	 ik	 mee	 in	 de	
veronderstelling	dat	de	straffen	inderdaad	konden	afschrikken.	Inmiddels	staan	de	meeste	juristen	
sceptisch	tegenover	de	afschrikkende	capaciteiten	van	straffen,	nog	afgezien	van	de	zichtbaarheid.	
De	maatschappij	en	de	opvattingen	daarbinnen	zijn	sterk	veranderd.	Zie	over	de	communicatieve	
functie	van	straf	in	relatie	tot	generale	preventie	Van	der	Ham,	2017.		
114	Van	Leeuwen,	1711:	118-119.	
115	Paragraaf	3.2.2.	
116	Cf.	Spierenburg,	1984:	54.	Spierenburg	lijkt	een	verklaring	te	geven,	maar	stelt	enkel	dat	in	het	
exempel	 de	 straf	 wordt	 getoond	 en	 de	mogelijkheid	 van	 een	 berouwvolle	 en	 stichtelijke	 dood	 –
maar	dat	is	nog	geen	verklaring	voor	het	exempel.		
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dàt	lid	waarmede	hij	de	misdaad	begaan	had.”117	Met	andere	woorden,	de	straf	herhaalde	
in	zekere	zin	de	misdaad,	wees	terug	naar	het	gepleegde	feit.	Deze	opvatting	is	naar	mijn	
indruk	 te	 beperkt,	 want	 de	 medaille	 heeft	 een	 keerzijde	 die	 door	 niet	 één	 van	 de	
geraadpleegde	 auteurs	 is	 verwoord.	 Veel	 logischer	 is	 een	 tweezijdig	 verband	 waarbij	
enerzijds	 de	 straffen	 door	 symbolen	 en	 verwijzingen	 refereren	 aan	 de	 in	 het	 verleden	
gepleegde	misdaad	 en	 anderzijds,	 aan	 de	 hand	 daarvan,	 vooruitblikken	 op	 toekomstige	
gedragingen.	De	toeschouwer	die	de	veroordeelde	aanschouwde,	kon	al	rekening	houden	
met	wat	er	zou	gebeuren	als	hij	een	soortgelijk	delict	zou	plegen:	hem	zou	immers	precies	
dezelfde	straf	 te	wachten	staan.	Door	 te	wijzen	op	het	verleden	krijgt	de	straf	betekenis	
voor	 de	 toekomst.	 De	 enige	mogelijkheid	 om	 de	 afschrikkingsgedachte	 tot	 zijn	 recht	 te	
laten	komen	is	immers	door	de	straf	ook	voor	de	toekomende	tijd	van	belang	te	laten	zijn,	
aangezien	dat	strafdoel	bij	uitstek	op	de	toekomst	gericht	is.	De	term	spiegel	moet	dus	niet	
te	beperkt	worden	opgevat	door	alleen	het	verleden	erin	 te	 laten	reflecteren,	er	 is	altijd	
zowel	 een	 terugkijkend	als	 een	vooruitblikkend	aspect	 in	 te	herkennen.	 Sterker,	 het	 ligt	
voor	de	hand	dat	dat	vooruitkijkende	element	van	veel	groter	belang	was.	
	 Waar	de	openbaarheid	waarschijnlijk	het	meest	waardevol	was	om	de	macht	 ten	
toon	te	spreiden,	was	het	de	rol	van	de	symboliek	om	ook	een	daadwerkelijke	verandering	
in	de	toekomst	teweeg	te	brengen:	het	was	de	beeldtaal	die	in	de	openbaarheid	gecreëerd	
werd	 en	 die	 ervoor	 moest	 zorgen	 dat	 mensen	 zich	 er	 in	 de	 toekomst	 van	 zouden	
weerhouden	strafbare	feiten	te	plegen.	De	beeldtaal	was	in	de	context	van	vergelding	dus	
in	 veel	 mindere	mate	 van	 belang,	 en	 daarentegen	 van	 noodzakelijke	 betekenis	 voor	 de	
toekomst.		
	
4.4		 Conclusie		
De	 stellingen	 van	 Foucault	 en	 Spierenburg	 verklaren	 gedeeltelijk	 de	 praktijk	 van	 de	
lijfstraffen.	 Het	 onderzoek	 van	 deze	 filosofen	 wijst	 daarbij	 met	 name	 op	 de	 macht	 die	
bevestigd	en	getoond	moest	worden.	 In	deze	machtsbevestiging	kan	de	motivering	voor	
de	openbare	tenuitvoerlegging	van	de	straf	gevonden	worden.	Dit	 is	 in	nauw	verband	te	
brengen	met	vergelding	als	rechtvaardiging	van	de	straf:	omdat	de	macht	van	de	heerser	
is	gekrenkt,	is	het	opleggen	van	een	openbare	straf	verdedigbaar.	Het	verklaart	echter	nog	
niet	waarom	de	straffen	ook	vaak	zo	 sterk	 symbolisch	en	exemplarisch	van	aard	waren.	
Het	 is	 bovendien	 moeilijk	 om	 de	 frasen	 over	 exempels,	 spiegels	 en	 voorbeelden	 in	 de	
wetten	 en	 vonnissen	 te	 verklaren	 in	 het	 licht	 van	 deze	 vergelding.	 Daarbij	 is	 het	
onwaarschijnlijk	dat	er	in	de	straffen	gebruik	werd	gemaakt	van	symboliek	die	terugwees	
op	 de	 gepleegde	 misdaad,	 zonder	 dat	 daarmee	 een	 bepaald	 doel	 werd	 gediend.	 Een	
verklaring	 van	 het	 gebruik	 van	 symboliek	 in	 de	 context	 van	 vergelding	 snijdt	 eigenlijk	
alleen	 hout	 als	 er	 sprake	 was	 van	 een	 taliostraf,	 maar	 die	 mogelijkheid	 wordt	 door	
Foucault	 en	 Spierenburg	 eigenlijk	niet	 overwogen.	Tot	 slot	 lijkt	 die	 vergeldingsgedachte	

																																																								
117	Schreuder,	1928:	27.	Het	 lijkt	erop	dat	Schreuder	hier	alleen	wijst	op	het	middel	waarmee	het	
misdrijf	is	gepleegd,	maar	het	lijkt	erop	dat	het	wat	breder	opgevat	moet	worden.		
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ook	niet	goed	verenigbaar	met	de	 termen	 ‘spiegel’	en	 ‘exempel’	 in	de	wetten,	 teksten	en	
vonnissen.		

Wat	ontbreekt	in	de	visies	van	Foucault	en	Spierenburg	is	een	verklaring	voor	de	
rol	 van	 beelden	 en	 symboliek	 in	 de	 straffen.	 Wanneer	 de	 vergeldingsgedachte	 wordt	
losgelaten	 en	 in	 plaats	 daarvan	 de	 aandacht	 wordt	 gericht	 op	 afschrikking,	 ligt	 er	 ten	
aanzien	van	de	symbolische	verwijzingen	in	de	straffen	een	veel	logischer	verklaring	voor	
de	hand.	Waar	bij	vergelding	wordt	teruggekeken	naar	het	in	het	verleden	gepleegde	feit,	
heeft	 afschrikking	 juist	 betrekking	 op	het	 streven	naar	minder	misdaad	 in	 de	 toekomst.	
Het	 is	 ook	 in	 verband	 met	 deze	 toekomstige	 effecten	 die	 met	 de	 straf	 bereikt	 kunnen	
worden	dat	de	symboliek	van	de	spiegel	en	het	exempel	de	grootste	rol	 spelen.	Door	de	
straf	op	te	vatten	als	voorbeeld	voor	anderen,	wordt	straf	gebruikt	om	mensen	ertoe	over	
te	halen	zich	van	het	plegen	van	misdaden	te	onthouden.	De	straf	verwijst	dan	niet	alleen	
naar	wat	 er	 in	 het	 verleden	 heeft	 plaatsgevonden,	maar	 biedt	 daarin	 een	motief	 om	 de	
specifieke	 gedraging	 waarop	 de	 straf	 is	 gericht	 in	 de	 toekomst	 na	 te	 laten.	 De	
afschrikkingsleer	 verklaart	 de	 rol	 van	 symboliek	 dus	 beter	 dan	 de	 vergeldingsgedachte	
doet.	
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5	 Een	communicatieproces	gebaseerd	op	tekens		
	
5.1		 Inleiding	
Om	bovenstaande	 veronderstelling	 dat	 de	 openbare	 en	 symbolische	 straffen	 vooral	 van	
belang	waren	om	effecten	van	afschrikking	teweeg	te	brengen	verder	te	onderbouwen	en	
de	functie	van	het	beeld	in	dat	verband	te	doorgronden,	is	het	interessant	om	een	niveau	
dat	aan	die	aanname	ten	grondslag	ligt	aan	te	boren.	Een	straf	die	wordt	opgelegd	om	af	te	
schrikken,	kan	worden	opgevat	als	manier	om	te	communiceren,	in	die	zin	dat	de	overheid	
de	 burgers	 wil	 aantonen	 dat	 het	 plegen	 van	 strafbare	 feiten	 geen	 baten	 oplevert.	 Een	
analyse	 van	 het	 communicatieproces	 tussen	 overheid	 en	 burger	 levert	 interessante	
inzichten	 op	 in	 verband	met	 de	 overweging	 om	 symboliek	 zo’n	 belangrijke	 rol	 te	 laten	
spelen	in	de	strafexecutie.		

Die	analyse	van	het	communicatieproces	kan	het	best	worden	gemaakt	door	daar	
een	taal-	en	kunstwetenschappelijke	 theorie	bij	 te	betrekken:	de	semiotiek.	Deze	theorie	
vormt	een	instrument	om	het	communicatieve	aspect	verder	uit	te	diepen.	Op	de	kern	van	
de	semiotiek	zal	dan	ook	als	eerste	in	worden	gegaan,	wat	de	weg	vrijmaakt	om	daarna	de	
communicatieve	 functie	van	de	 lijfstraffen	nader	 te	onderzoeken.	Dat	 laatste	zal	worden	
gedaan	aan	de	hand	van	een	theorie	van	Thomas	Mathiesen	die	de	semiotiek	in	verband	
bracht	met	het	strafecht.	Het	blootleggen	van	essentiële	communicatieve	aspecten	van	de	
straf	draagt	bij	aan	de	bevestiging	dat	 in	de	strafexecutie	beelden	werden	gecreëerd	om	
het	realiseren	van	afschrikkende	effecten	te	bevorderen.	
	
5.2	 Communiceren	door	middel	van	tekens	
De	 grondlegger	 van	 de	 semiotiek	 is	 de	 taalwetenschapper	 Ferdinand	 de	 Saussure.	 Kort	
daarop	 legde	 Charles	 Sanders	 Peirce	 het	 semiotische	 fundament	 voor	 met	 name	 de	
theaterwetenschappen.	 In	 de	 loop	 van	 de	 tijd	 zijn	 de	 theorieën	 verder	 uitgewerkt	 door	
onder	meer	Roland	Barthes	en	Umberto	Eco.	Er	wordt	nog	geregeld	gerefereerd	aan	het	
werk	 van	deze	 semiotici	 en	 steeds	wordt	 de	waarde	daarvan,	 ook	 van	 het	werk	 van	De	
Saussure	 en	 Peirce,	 weer	 bevestigd	 voor	 onder	 meer	 de	 kunst-	 media-	 en	
theaterwetenschappen. 118 	De	 kern	 van	 de	 theorieën	 komt	 in	 de	 verschillende	
benaderingen	min	of	meer	overeen.	

In	 de	 semiotiek	 staat	 niet	 de	 vraag	 centraal	 wat	 de	 betekenis	 van	 iets	 is	 –	 de	
betekenis	 van	 een	 kunstwerk	 bijvoorbeeld,	 of	 de	 betekenis	 van	 een	 straf.	 De	 semiotiek	
gaat	 daarentegen	 in	 op	 een	 vraag	die	daar	nog	 achter	 schuilt:	 hoe	 is	 het	 toekennen	van	
betekenis	mogelijk?	Op	welke	manier	kan	bijvoorbeeld	een	beeld,	een	performance	of	een	
taal	 betekenis	 genereren?	De	 context	waarin	die	betekenis	 tot	 stand	komt	 is	 volgens	de	
semiotici	gebaseerd	op	tekens.	Die	tekens	maken	het	niet	alleen	mogelijk	om	ergens	een	
betekenis	 aan	 te	 geven,	 al	 die	 tekens	 bij	 elkaar	 bieden	 volgens	 de	 semiotici	 ook	 een	

																																																								
118	Zie	onder	anderen:	Balme,	2010,	Chandler,	2004,	Eco,	1979	en	Hatt	&	Klonk,	2015.		
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structuur	 die	 het	 mogelijk	 maakt	 om	 de	 wereld	 om	 ons	 heen	 te	 structureren	 en	 te	
duiden.119		
	
5.2.1	 Het	proces		
Aan	de	basis	van	de	semiotiek	ligt	een	proces	van	communicatie	–	de	overdracht	van	een	
betekenis	 gaat	 altijd	 via	 meerdere	 tussenstappen	 en	 kan	 nooit	 op	 een	 directe	 manier	
plaatsvinden.	Voor	een	goed	begrip	van	dit	communicatieproces	 is	de	definiëring	van	de	
term	 ‘communicatie’	 belangrijk.	 De	meest	 eenvoudige	 en	 bovendien	 de	meest	 gangbare	
opvatting	 is	 dat	 communicatie	 een	 handeling	 is	 waarbij	 een	 betekenisoverdracht	
plaatsvindt	tussen	twee	of	meer	actoren.	Die	overdracht	van	betekenis	kan	zich	voordoen	
tussen	individuen,	maar	evengoed	tussen	hele	groepen,	maatschappijen	of	tussen	de	staat	
en	haar	onderdanen.120		

Door	 verschillende	 onderdelen	 van	 het	 communicatieproces	 te	 onderscheiden,	
wordt	duidelijk	hoe	de	betekenisoverdracht	kan	plaatsvinden.	In	de	meest	elementaire	zin	
komt	dat	op	het	volgende	neer.121	Voor	de	communicatie	tussen	twee	of	meer	partijen	zijn	
zeker	vier	elementen	nodig:	een	boodschap	en	betekenis,	een	zender,	een	drager	en	een	
ontvanger.	 De	 overdracht	 begint	 bij	 iets	 of	 iemand	 –	 de	 zender	 –	 die	 informatie	 wil	
overbrengen	naar	 iets	 of	 iemand	 anders.	De	 zender	 formuleert	 –	 in	 de	 semiotiek	wordt	
vaker	het	begrip	‘coderen’	gebruikt	–	een	boodschap	waarin	een	bepaalde	inhoud	besloten	
ligt.	Dit	 is	niet	 iets	 tastbaars,	 het	betreft	 een	 soort	 niet	waarneembare,	 externe	 realiteit.	
Het	 is	 iets	 dat	 in	 de	werkelijkheid	 bestaat,	maar	 op	materieel	 vlak	 niet	 grijpbaar	 is.	 Dit	
onderdeel	 van	 het	 proces	 heeft	 betrekking	 op	 de	 betekenis	 van	 de	 boodschap	 en	moet	
uiteindelijk	bij	de	geadresseerde	terecht	komen.122	

De	boodschap	is	niet	in	staat	direct	de	geadresseerde	te	bereiken,	daarvoor	is	een	
drager	nodig.	De	betekenisdrager	is	een	vehikel	dat	wordt	ingezet	om	de	boodschap	over	
te	brengen	aan	de	ontvanger.	Deze	drager	wordt	door	de	semiotici	een	 ‘teken’	genoemd.	
Deze	 tekens	 zijn	 er	 in	 allerlei	 verschillende	 gedaantes,	 een	 drager	 heeft	 dus	 geen	 vaste	
verschijningsvorm.	Het	kan	voorkomen	in	de	vorm	van	een	woord,	maar	het	kan	evengoed	
bijvoorbeeld	een	beeld,	een	geluid	of	beweging	zijn.	Al	deze	verschillende	dragers	hebben	
zeker	één	overeenkomst:	ze	hebben	materiële	kenmerken	en	zijn	dus	op	de	een	of	andere	
manier,	 in	tegenstelling	tot	de	betekenis	zelf,	waarneembaar.	Het	materiële	karakter	van	
het	teken	is	belangrijk	om	de	betekenis	van	de	boodschap	een	weg	naar	de	ontvanger	te	
laten	 vinden.123	Wanneer	 de	 boodschap	 bij	 de	 ontvanger	 is	 aangekomen,	 moet	 deze	 de	
betekenis	 van	 de	 materiële	 drager	 losmaken	 en	 de	 inhoud	 ervan	 decoderen	 om	 de	
betekenis	 te	 achterhalen.	 Voor	 een	 juiste	 betekenisoverdracht	 moet	 de	 ontvanger	

																																																								
119	Zie	bijvoorbeeld:	Chandler,	2004:	14,	Hatt	&	Klonk	2015:	200,	203	en	Mathiesen,	1990.	
120	Mathiessen,	1990:	222.		
121	Er	zijn	zeer	uitgebreide	beschrijvingen	van	het	communicatieproces	en	de	betekenisoverdracht,	
maar	die	nuance	en	uitdieping	blijft	hier	achterwege,	ik	beperk	mij	enkel	tot	de	kern	van	het	proces.	
Zie	verder	bijvoorbeeld:	Chandler,	2004:	177-179.	Eco,	1979:	32	e.v.	en	Mathiesen,	1990:	222	e.v.	
122	Zie	bijvoorbeeld	Chandler,	2004:	175	e.v.	
123	Cf.	Balme,	2010:	79-82,	Chandler,	2004:	175	e.v.	(m.n.	177-179),	Eco,	1979:	50	e.v.,	Hatt	&	Klonk,	
2015:	202	en	Mathiesen,	1990:	222.		
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bovendien	 in	 staat	 zijn	 de	 betekenis	 te	 interpreteren.	 Van	 een	 juiste	 interpretatie	 kan	
enkel	sprake	zijn	als	er	 tussen	de	twee	communicerende	partijen	een	gedeeld	kader	van	
symbolisch	 begrip	 is	 –	 alleen	 tegen	 een	 achtergrond	 van	 een	 dergelijk	 kader	 kan	 de	
betekenis	tot	stand	worden	gebracht.124		

Niet	alleen	een	onjuiste	interpretatie	of	een	afwijkend	symbolisch	begrippenkader	
kan	 de	 betekenisoverdracht	 belemmeren.	 Ook	 de	 andere	 elementen	 van	 het	
communicatieproces	 zijn	 kwetsbaar.	 Al	 bij	 de	 formulering	 van	 de	 boodschap	 kunnen	 er	
fouten	worden	gemaakt	als	de	betekenis	onjuist	of	onvolledig	wordt	gecodeerd.	Daarnaast	
moet	 het	 juiste	 vehikel	worden	 gekozen	om	de	boodschap	over	 te	 dragen	 –	 ook	daarbij	
geldt	dat	er	geen	onderdelen	van	de	betekenis	verloren	mogen	gaan.	Uit	deze	elementaire	
analyse	 van	 het	 communicatieproces	 blijkt	 dus	 niet	 alleen	 dat	 de	 betekenisoverdracht	
nooit	direct	maar	altijd	stapsgewijs	verloopt,	maar	bovendien	op	alle	niveaus	gevoelig	 is	
voor	zaken	die	de	betekenisoverdracht	negatief	kunnen	beïnvloeden.	Een	kleine	hapering	
in	het	proces	kan	de	slagingskans	van	de	betekenisoverdracht	in	sterke	mate	beperken.	125		

	
5.2.2	 De	kern	van	het	teken		
Het	 is	 nuttig	 nog	 verder	 in	 te	 zoomen	 op	 de	 betekenisdragers	 van	 de	 boodschap,	 de	
tekens.	Er	worden	door	de	semiotici	minstens	twee	elementen	in	onderscheiden,	als	twee	
zijden	 van	 één	medaille:	 een	materieel	 en	 een	 semantisch,	 conceptueel	 component.	 Het	
fysieke	 object	wordt	 in	 de	meeste	 gevallen	 aangeduid	 als	 de	 betekenaar	 of	 signifiant	 en	
kan	 dus	 verschillende	 gedaantes	 aannemen	 –	 als	 het	 maar	 waarneembaar	 is.	 Het	
conceptuele	component	wordt	de	betekenis	of	signifié	genoemd	en	heeft	betrekking	op	het	
concept	waarnaar	het	 teken	verwijst.	Datgeen	waar	het	 teken	aan	refereert,	het	 idee	het	
fysieke	object	of	de	externe	realiteit,	wordt	ook	wel	het	object	of	de	référent	genoemd.126	
De	 combinatie	 van	 de	 betekenis	 met	 een	 waarneembaar	 aspect	 is	 cruciaal	 om	 de	
boodschap	over	 te	dragen:	 alleen	op	het	moment	dat	de	ontvangers	de	betekenisdrager	
kunnen	waarnemen	zullen	zij	in	zekere	zin	‘toegang’	krijgen	tot	de	externe	realiteit.		

De	meest	aangehaalde	definitie	van	wat	een	teken	precies	 is,	komt	van	Peirce:	“A	
sign	 is	 something	 that	 stands	 for	 something	 else	 to	 someone	 in	 some	 respect”.	 In	 die	
definitie	verwijst	 ‘something’	naar	de	materiële	drager,	 ‘something	else’	heeft	betrekking	
op	het	object	 in	de	werkelijkheid,	de	 referent,	 en	 ‘to	 someone	 in	 some	 respect’	wijst	 tot	
slot	op	de	betekenisverlening	door	de	ontvanger	wanneer	hij	het	interpreteert.127	Aan	de	
hand	van	deze	definitie	hebben	de	hiergenoemde	semiotici	zich	nog	veel	verder	over	de	
theorie	van	het	 teken	gebogen.	Die	uitweiding	en	nuance	blijft	hier	achterwege,	al	 is	het	
belangrijk	om	op	te	merken	dat	in	een	teken	ook	weer	tekens	verscholen	kunnen	zitten.	Zo	

																																																								
124	Balme,	 2010:	 81-82,	 Chandler,	 2004:	 12-14,	 Hatt	 &	 Klonk,	 2015:	 201-202,	 Eco,	 1979:	 66-72,	
Mathiesen,	1990:	223-225.		
125	Mathiesen,	1990:	223,	226-231.				
126	Zie	 bijvoorbeeld	 Balme,	 2010:	 78	 e.v.,	 Chandler,	 2004:	 18	 e.v.,	 Hatt	 &	 Klonk,	 2015:	 202-203,	
Mathiesen,	1990:	223.		
127	Cf.	Balme,	2010:	79.	In	een	in	1985	gepubliceerd	stuk	van	Peirce	is	het	citaat	net	anders:	“A	sign,	
or	 representamen,	 is	 something	 which	 stands	 to	 somebody	 for	 something	 in	 some	 respect	 or	
capacity.”	Zie:	Peirce,	1985.		
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kan	 een	 schilderij	 in	 zijn	 geheel	 een	 teken	 zijn	 voor	 iets,	 en	 kunnen	 verschillende	
onderdelen	 daarvan	 (allegorische	 verwijzingen	 bijvoorbeeld)	 tekens	 op	 zichzelf	 vormen	
die	bijdragen	aan	het	begrip	van	het	grotere	geheel.128	De	betekenis	die	mensen	toekennen	
aan	 die	 tekens	 –	 de	 objecten	 of	 gebeurtenissen	 –	 is	 niet	 zozeer	 afhankelijk	 van	 hoe	 die	
objecten	 of	 gebeurtenissen	 in	 de	 werkelijkheid	 ‘zijn’	 maar	 het	 begrip	 daarvan	 is	
grotendeels	 gebaseerd	 op	 de	 conventies	 die	 daar	 in	 de	 loop	 van	 de	 tijd	 omheen	 zijn	
gegroeid. 129 	De	 relatie	 tussen	 de	 betekenaar	 en	 de	 betekenis	 is	 dus	 arbitrair:	 de	
combinatie	 tussen	 de	 materiële	 component	 en	 het	 concept	 is	 gebaseerd	 op	 onderlinge	
(intuïtieve)	 afspraken,	 er	 is	 niet	 iets	 dat	 inherent	 aan	 het	 concept	 is	 dat	 de	 vorm	 ervan	
bepaalt.	Die	conventie	moet	in	de	gemeenschap	gedeeld	zijn	om	de	communicatie	goed	te	
laten	verlopen	en	om	elkaar	en	de	andere	uitdrukkingen	die	 in	de	maatschappij	worden	
gebruikt	te	begrijpen.130		
	 Een	 belangrijk	 onderscheid	 wordt	 gemaakt	 tussen	 parole	 en	 langue,	 een	
begrippenpaar	dat	ook	van	De	Saussure	afkomstig	 is.	De	 langue	heeft	betrekking	op	een	
systeem	van	regels	en	conventies	dat	bestaat	onafhankelijk	van	de	individuele	gebruikers	
van	de	 tekens.	Parole	daarentegen	verwijst	naar	het	 gebruik	 ervan	 in	 concrete	 gevallen.	
Het	wordt	ook	wel	aangeduid	met	de	termen	systeem	en	gebruik,	structuur	en	gebeurtenis,	
of	code	en	boodschap.	Om	bijvoorbeeld	een	performance	of	een	wat	uitgebreider	beeld	te	
begrijpen	is	zo’n	code	nodig,	wat	kan	worden	begrepen	als	een	systeem	of	verzameling	van	
regels	 en	 afspraken.	Een	dergelijk	 systeem	moet	worden	opgevat	 als	 een	 groot	netwerk	
van	 tekens	 dat	 vooraf	 is	 gevormd	 door	 eerdere,	 onbewuste	 confrontaties	 met	 andere	
tekens	 die	 bijvoorbeeld	 voorkomen	 in	 de	 cultuur,	 die	 worden	 aangeleerd	 tijdens	 de	
opvoeding	of	die	 zich	manifesteerden	 tijdens	 andere	perfromances.	Het	 is	 dit	 kader	 van	
symbolisch	begrip	dat	door	zender	en	ontvanger	gedeeld	moet	worden	om	de	specifieke	
boodschap	 te	 interpreteren	 en	 begrijpen.	 Dat	 betekent	 ook	 dat	 een	 individueel,	
opzichzelfstaand	 teken	 niet	 veel	 waarde	 zal	 hebben.	 Alleen	 wanneer	 dat	 teken	 wordt	
gezien	 in	 een	 systeem	 van	 andere	 tekens	 en	 in	 de	 sociale	 context	 waarin	 het	 wordt	
gebruikt,	zal	de	betekenis	ervan	duidelijk	worden.131		
	 De	 verschillende	 onderdelen	 van	 het	 communicatieproces	 en	 de	 rol	 van	 tekens	
daarin	 leiden	 tot	de	volgende	 conclusie:	 in	 zekere	 zin	kan	gesteld	worden	dat	betekenis	
wordt	 geproduceerd	 door	 de	 relatie	 tussen	 een	 externe	 realiteit	 –	 een	 gebeurtenis	 of	
object	in	de	werkelijkheid	–	een	teken	–	waarin	een	materieel	en	een	conceptueel	aspect	
verenigd	worden	 –	 en	 een	 interpretatie	waarbij	 het	 teken	wordt	 begrepen	 in	 relatie	 tot	
een	bredere	tekenstructuur	en	sociale	conventies.	Via	een	communicatieproces	tussen	een	
zender	en	ontvanger	is	het	mogelijk	die	boodschap	over	te	dragen.132	
	
	

																																																								
128	Cf.	Barthes,	1982:	93-149,	Eco,	1979:	54-57.			
129	Mathiesen,	1990:	223.	
130	Chandler,	2004:	25-32.		
131	Cf.	Balme,	2010:	81,	Chandler,	2004:	12-14,	Hatt	&	Klonk,	2015:	201-202,	Mathiesen,	1990:	223.		
132	Mathiesen,	1990:	223.		
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5.3	 Straf	als	communicatiemiddel	
	
5.3.1	 De	relevantie	van	de	semiotiek	voor	het	strafproces	
Het	brede	karakter	van	de	semiotiek	en	de	communicatietheorie	die	daar	een	onderdeel	
van	uitmaakt,	 leidt	ertoe	dat	de	 theorie	vrij	eenvoudig	buiten	de	beperking	van	de	 taal-,	
kunst-	 en	 mediawetenschappen	 is	 toe	 te	 passen.	 Binnen	 de	 semiotiek	 wordt	 er	 vanuit	
gegaan	dat	regels	van	communicatie	en	expressie	ten	grondslag	liggen	aan	alle	culturen	en	
zich	in	allerlei	vormen	kunnen	uiten	–	in	beeld,	 in	taal,	maar	ook	op	sociaal	vlak.	Door	al	
die	 verschillende	 fenomenen	 op	 te	 vatten	 als	 tekens,	 is	 de	 semiotiek	 in	 staat	 de	
disciplinaire	 grenzen	 te	 doorbreken.	 Het	 is	 dan	 ook	 niet	 verwonderlijk	 dat	 de	 theorie	
eveneens	 haar	 relevantie	 in	 disciplines	 zoals	 de	 sociologie	 en	 de	 rechtswetenschap	 laat	
blijken.133	Waarin	de	relevantie	van	de	semiotiek	voor	het	strafproces	 ligt,	wordt	 in	deze	
paragraaf	uiteengezet.		

Het	 meest	 typerende	 aspect	 van	 de	 vroegmoderne	 straffen	 is	 niet	 zozeer	 het	
openbare	karakter	ervan,	maar	vooral	het	gebruik	van	symbolen	en	de	theatrale	aspecten	
die	 in	het	 ritueel	van	de	 straffen	gepaard	gingen.	Om	verder	 te	onderzoeken	waaruit	de	
noodzaak	van	het	verband	tussen	deze	specifieke	vormgeving	van	de	straf	en	het	strafdoel	
bestaat,	dient	het	straffen	 te	worden	opgevat	als	een	communicatieve	handeling	waarbij	
de	zender	–	de	overheid,	een	boodschap	wil	overbrengen	aan	een	groep	ontvangers	–	de	
leden	van	de	samenleving.	Dit	idee	van	straf	als	element	in	dat	communicatieproces	wordt	
ondersteund	door	verschillende	theoretici.134	Toch	gaat	geen	van	die	 theoretici	dieper	 in	
op	de	vraag	wat	communicatie	precies	is	en	hoe	het	communicatieproces	in	verband	met	
afschrikking	eigenlijk	werkt.	Mathiesen	doet	dat	wel	en	daarin	schuilt	dan	ook	de	waarde	
van	zijn	 theorie.	Hij	geeft	een	aanzet	 tot	deze	opvatting	 in	het	artikel	General	Prevention	
and	Communication	(1990).		

In	het	onderzoek	zet	Mathiesen	de	semiotiek	in	om	de	communicatieve	functie	van	
straf	te	onderzoeken.	Hij	vertrekt	vanuit	de	theorieën	van	de	spilfiguren	van	de	semiotiek,	
de	hierboven	genoemde	auteurs	De	Saussure,	Peirce,	Barthes	en	Eco.	Hij	onderzoekt	niet	
wat	wel	en	wat	niet	afschrikt,	maar	hij	onderzoekt	het	proces	van	betekenisgeving	dat	aan	
generale	preventie	ten	grondslag	ligt.	Mathiesen	stelt	zich	in	dat	artikel	terecht	te	vraag	op	
welke	 manier	 precies	 de	 informatie	 die	 de	 overheid	 onder	 meer	 door	 te	 straffen	 wil	
overbrengen,	wordt	gecommuniceerd	aan	de	burgers.135	Het	 leidt	niet	 tot	een	verklaring	
voor	de	specifieke	vorm	van	straffen,	maar	het	is	wel	een	goede	benadering	om	verder	op	
voort	te	bouwen.	De	semiotiek	biedt	het	gereedschap	om	het	communicatieproces	binnen	
de	strafpraktijk	te	analyseren.		

Bij	 een	 analyse	 van	 de	 betekenisoverdracht	 tussen	 staat	 en	 burger	 rondom	
afschrikking	wijst	Mathiesen	op	dezelfde	achterliggende	techniek	als	bij	de	analyse	van	elk	
ander	communicatieproces:	de	boodschap,	de	zender,	de	betekenisdrager	en	de	ontvanger	
vormen	de	belangrijkste	bestanddelen.	Evengoed	geldt	hier	dat	alle	componenten	worden	
																																																								
133	Hatt	&	Klonk,	2015:	200-201.		
134	Zie	onder	anderen:	Andenaes,	1974,	Duff,	2001,	Ten	Voorde,	2008	en	2015.	
135	Mathiesen,	1990:	228.		
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geconfronteerd	met	problemen	die	 een	volledige	en	 juiste	betekenisoverdracht	mogelijk	
verhinderen.136	Door	met	 de	 semiotiek	 als	 instrumenteel	 kader	 het	 communicatieproces	
rondom	het	straffen	bloot	te	leggen,	kan	achterhaald	worden	wat	de	rol	van	de	straf	is	in	
dat	 geheel.	Wanneer	dat	 duidelijk	 is	 kan	 verder	 onderzocht	worden	hoe	de	 vormgeving	
daarvan	bijdraagt	aan	de	functie	van	straf	in	dat	proces.	

Ten	aanzien	van	het	stuk	van	Mathiesen	is	nog	een	opmerking	op	zijn	plaats:	het	
artikel	is	gebaseerd	op	de	hedendaagse	strafpraktijk.	Dat	betekent	echter	niet	dat	het	voor	
de	vroegmoderne	tijd	onbruikbaar	is.	De	condities	waarop	de	vroegmoderne	strafpraktijk	
gebaseerd	 is	 en	 de	 argumenten	 die	 daaraan	 ten	 grondslag	 liggen	 zijn	weliswaar	 anders	
dan	nu,	maar	die	verschillen	staan	aan	het	toepassen	van	de	theorie	op	de	lijfstraffen	niet	
in	de	weg.	Het	gunstige	van	de	methode	van	Mathiesen	is	dat	het	kader	van	toepassing	is	
op	het	communicatieproces	van	verschillende	strafpraktijken,	openbaar	of	 juist	gesloten,	
in	 verschillende	 perioden;	 de	 eisen	 voor	 het	 slagen	 van	 dat	 proces	 zijn	 immers	 in	 alle	
gevallen	gelijk.		

	
5.3.2	 Communiceren	door	te	straffen	
Het	strafrechtstelsel,	stelt	Mathiesen,	is	een	van	de	mechanismen	van	de	staat	“for	‘talking’	
to	 the	 people	 about	 the	 people’s	 own	 doings”.137	Het	 hele	 strafrechtssysteem,	 waar	
bijvoorbeeld	 de	 politie,	 het	 openbaar	 ministerie,	 de	 gerechten	 en	 het	 sanctieapparaat	
onder	 vallen,	 vat	 hij	 op	 als	 een	 groot	 mechanisme	 dat	 de	 mogelijkheid	 om	 te	
communiceren	faciliteert.138	In	het	geval	van	afschrikking	vindt	de	communicatie	plaats	op	
het	niveau	van	het	sanctieapparaat.		

De	 belangrijkste	 deelnemers	 in	 het	 proces	 zijn	 de	 overheid	 en	 haar	 burgers	 –	
waarbij	de	overheid	alle	leden	van	de	samenleving	aanmerkt	als	potentiële	daders.	Tussen	
deze	 twee	 partijen	 verloopt	 de	 betekenisoverdracht.	 De	 communicatie	 daarbij	 is	 in	
beginsel	 eenzijdig:	 de	 overheid	 kan	worden	 gezien	 als	 de	 zender	 van	 de	 boodschap,	 de	
burgers	 als	 de	 ontvangers	 daarvan.	 Het	 is	 niet	 noodzakelijk	 dat	 de	 geadresseerden	
begrijpen	wat	de	redenen	achter	de	boodschap	zijn.	Het	is	voldoende	dat	de	groep	door	de	
overheid	geadresseerde	burgers	vreest	voor	de	ongewenste	gevolgen	–	de	straffen	–	die	
zullen	optreden	wanneer	zij	zich	niet	aan	de	wet	zullen	houden.	De	veronderstelling	is	dan	
ook	dat	mensen	 zich	op	basis	 van	die	dreiging	 zullen	houden	aan	de	geldende	 regels.139	
Hieruit	blijkt	al	grotendeels	de	boodschap	van	de	straf,	in	algemene	zin	houdt	de	betekenis	
van	 die	 boodschap	 bij	 afschrikking	 in	 dat	 de	 straf	 meer	 leed	 zal	 veroorzaken	 dan	 de	

																																																								
136	Mathiesen,	1990:	225.		
137	Mathiesen,	1990:	221.		
138	Mathiesen,	1990:	221.		
139	Mathiesen,	1990:	221.	Over	de	vraag	of	communicatie	zowel	een-	als	tweezijdig	kan	werken	is	
men	verdeeld.	Rechtsfilosoof	Anthony	Duff	is	van	mening	dat	van	communicatie	enkel	sprake	is	als	
de	 burger	 wordt	 aangesproken	 als	 een	 verantwoordelijk	 lid	 van	 de	 maatschappij	 waarbij	 het	
streven	niet	is	om	een	gedragsverandering	te	bewerkstelligen,	maar	om	eerder	te	zorgen	voor	een	
begripsverandering	op	basis	van	argumenten	waarom	dat	gedrag	fout	is.	Dit	is	vooral	verenigbaar	
met	de	andere	zijde	van	generale	preventie:	normbevestiging	(zie	par	2.4).	
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misdaad	 profijt	 zal	 opleveren.140	Een	 juiste	 formulering	 daarvan	 in	 de	 specifieke	 straf	
luistert	 nauw.	 Die	 betekenis	 moet	 onder	 meer	 duidelijk	 zijn	 ten	 opzichte	 van	 andere	
boodschappen	die	tegelijkertijd	kunnen	worden	verzonden,	bijvoorbeeld	dat	in	de	straf	de	
misdaad	van	de	veroordeelde	wordt	gewroken.		

Daarnaast	 moet	 ermee	 rekening	 worden	 gehouden	 dat	 de	 betekenis	 bij	 elke	
opgelegde	straf	net	een	andere	is.	De	algemene	boodschap	is	te	weinig	specifiek	–	als	niet	
duidelijk	wordt	 op	welke	misdaden	de	dreiging	precies	 betrekking	heeft	 dan	 strandt	 de	
betekenisoverdracht	al	 in	het	eerste	stadium.	Voor	een	goede	betekenisoverdracht	is	het	
dus	 belangrijk	 dat	 duidelijk	wordt	 gemaakt	 ten	 aanzien	 van	welke	misdaad	de	 concrete	
straf	wordt	opgelegd.	De	boodschap	die	hiermee	wordt	verkondigd,	die	externe	realiteit,	is	
dus	datgeen	wat	door	de	semiotici	en	door	Mathiesen	wordt	aangeduid	als	het	object	of	de	
referent	in	de	betekenisoverdracht.141	

Het	 is	 nu	 duidelijk	welke	 boodschap,	 zender	 en	 ontvanger	 een	 rol	 spelen	 in	 het	
communicatieproces	 rondom	 afschrikking.	 Minstens	 even	 belangrijk	 is	 de	
betekenisdrager.	 In	 tegenstelling	 tot	 tegenwoordig	 was	 het	 in	 de	 vroegmoderne	 tijd	 de	
straf	zelf	die	als	zodanig	kan	worden	opgevat;	de	openbare	strafexecutie	werd	ingezet	als	
teken	 of	 verzameling	 van	 tekens.	 Ook	 in	 de	 vorm	 van	 een	 straf	 kan	 een	 teken	 dus	
voorkomen.	 Zoals	 elk	 teken	 draagt	 het	 beide	 fundamentele	 aspecten	 in	 zich:	 de	
conceptuele	component	van	het	teken	betreft	de	afschrikkende	boodschap,	het	materiële	
component	is	de	specifiek	symbolische	vorm	waarin	de	straf	openbaar	en	zichtbaar	werd	
gemaakt	 –	 de	 wijze	 waarop	 de	 straf	 tot	 in	 detail	 werd	 vormgegeven.142	Door	 de	 vele	
mogelijkheden	 die	 de	 symboliek	 verschafte,	 konden	 de	 tekens	 een	 genuanceerde,	
verfijnde	boodschap	overdragen.		

De	 keuze	 voor	 de	 straf	 als	 betekenisdrager	 lag	 voor	 de	 hand:	 het	 was	 de	 enige	
openbare	aangelegenheid	van	het	proces,	in	tegenstelling	tot	de	wetten	die	aan	de	straffen	
ten	 grondslag	 lagen	 en	 het	 strafproces	 zelf.	 Dat	 verklaart	 ook	waarom	de	 openbaarheid	
van	 straffen	 vaak	 nadrukkelijk	 als	 een	 van	 de	 belangrijkste	 voorwaarden	 voor	 de	 juiste	
werking	van	afschrikking	werd	aangemerkt.	Zelfs	in	de	loop	van	de	negentiende	eeuw	was	
de	Nederlandse	regering	ervan	overtuigd	dat	“de	openlijke	tentoonstelling	noodzakelijk	is,	
om	aan	de	menigte	te	doen	zien,	dat	de	strafwet	wordt	toegepast”.143	De	zichtbaarheid	was	
de	 spil	 in	 het	 streven	 naar	 afschrikking	 –	 alleen	 het	 feit	 dat	 de	 straffen	 waarneembaar	
waren,	maakte	dat	ze	ook	afschrikwekkend	konden	hebben.		

Of	 de	 leden	 van	 de	 samenleving	 deze	 beeldtaal	 ook	 daadwerkelijk	 hebben	
begrepen	en	of	die	tot	het	juiste	effect	hebben	geleid	is	moeilijk	na	te	gaan.	Als	de	straffen	
inderdaad	 een	 afschrikwekkend	 effect	 hadden,	 dan	 betekent	 dat	 dat	 er	 een	 causaal	
verband	 moet	 zijn	 geweest	 tussen	 de	 manier	 waarop	 de	 straffen	 ten	 uitvoer	 werden	

																																																								
140	Cf.	Mathiesen,	1990:	221.		
141	Mathiesen,	1990:	223.		
142	Ook	 tegenwoordig	wordt	 nogal	 eens	 verondersteld	 dat	 straffen	 afschrikkend	 kunnen	werken.	
Over	de	vraag	of	dat	daadwerkelijk	het	geval	 is	verschilt	men	 in	sterke	mate	van	mening.	Cf.	Van	
der	Ham,	2017.		
143	Schreuder,	1928:	70-71.		
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gelegd	 en	 dalende	 misdaadcijfers.	 Die	 gegevens	 zijn	 in	 de	 meeste	 gevallen	 niet	
beschikbaar,	laat	staan	dat	er	een	causaal	verband	vastgesteld	kan	worden.	Een	antwoord	
op	die	 vraag	 is	 in	 het	 licht	 van	de	 semiotiek	 ook	 eigenlijk	 niet	 van	 groot	 belang	nu	dat,	
zoals	in	de	inleiding	bij	dit	hoofdstuk	werd	aangekondigd,	niet	het	doel	van	de	semiotiek	
was.		

Toch	 is	 er	 vooral	 één	 belangrijke	 conditie	 die	 leidt	 tot	 de	 aanname	 dat	
waarschijnlijk	 een	 aanzienlijk	 deel	 van	 de	 toeschouwers	 de	 boodschap	 juist	
geïnterpreteerd	 zal	 hebben.	 De	 verschillende	 strafexecuties	moeten	 opgevat	worden	 als	
de	 specifieke	 toepassingen	 (de	 parole)	 van	 een	 in	 het	 straffen	 gebruikte	 beeldtaal	 (de	
langue).	Doordat	dezelfde	of	sterk	gelijksoortige	misdaden	op	een	gelijke	manier	werden	
bestraft,	met	behulp	van	dezelfde	tekens,	symbolen	en	verwijzingen,	en	doordat	dat	keer	
op	keer	werd	herhaald,	 ontstond	zo’n	gemeenschappelijke	beeldtaal	 –	de	geldende	 code	
voor	de	terechtstellingen.	Door	de	sociale	conventies	over	de	betekenis	van	die	symbolen	
en	 de	manier	waarop	 ze	 symbolen	werden	 gebruikt,	 is	 de	 kans	 groot	 dat	 een	 bepaalde	
tekenstructuur	is	ontstaan	die	waarschijnlijk	door	de	meeste	toeschouwers	werd	gedeeld.	
Dat	 betekent	 echter	 nog	 niet	 dat	 het	 systeem	 geen	 zwakke	 plekken	 kende	 die	 konden	
leiden	tot	een	falende	betekenisoverdracht.	Als	het	spectaculaire	element	de	overhand	zou	
hebben	 gehad	 en	 de	 achterliggende	 betekenis	 van	 afschrikking	 domineerde,	 is	 de	 kans	
klein	 dat	 dat	 nog	 tot	 een	 volledige	 betekenisoverdracht	 heeft	 kunnen	 leiden.	 Hetzelfde	
geldt	 voor	 de	 mogelijkheid	 dat	 het	 spektakel	 gemeden	 wordt	 omdat	 de	 toeschouwers	
aanstoot	 nemen	 aan	 de	 gruwelijke	 taferelen	 waarmee	 ze	 op	 die	 momenten	 worden	
geconfronteerd.	Dat	 laatste	kan	een	rol	gespeeld	hebben	bij	de	uiteindelijke	verdwijning	
van	de	lijfstraffen,	maar	om	hier	stelliger	uitspraken	over	te	doen	zou	nog	meer	onderzoek	
nodig	zijn.		
	
5.4	 Conclusie	
Om	 de	 verklaring	 voor	 het	 gebruik	 van	 beelden	 in	 de	 strafexecuties	 nog	 verder	 te	
onderzoeken	 is	 de	 semiotiek	 gebruikt.	 Omdat	 de	 semiotiek	 een	 breed,	 interdisciplinair	
bereik	heeft	is	dit	de	aangewezen	theorie	om	het	communicatieproces	van	het	straffen	te	
doorgronden.	 Door	 het	 communicatieproces	 te	 analyseren	 wordt	 duidelijk	 hoe	 een	
boodschap	wordt	overgebracht	tussen	een	zender	en	(een	groep)	ontvangers.	Wie	met	die	
boodschap	 een	 effect	 wil	 bereiken,	 in	 dit	 geval	 het	 voorkomen	 van	 misdaad	 in	 de	
toekomst,	 moet	 rekening	 houden	 met	 de	 belangrijkste	 elementen	 in	 dat	
communicatieproces	 en	 de	 valkuilen	 die	 op	 elk	 niveau	 met	 de	 betekenisoverdracht	
gepaard	kunnen	gaan.		
	 In	het	geval	van	het	streven	van	de	overheid	om	de	burgers	af	te	schrikken	om	te	
voorkomen	dat	zij	strafbare	feiten	zouden	plegen,	had	de	overheid	een	middel	nodig	om	
dat	 object,	 die	 externe	 realiteit,	 over	 te	 brengen.	 Dat	 middel	 werd	 gevonden	 in	 een	
openbare	en	zichtbare	straf	die	de	mogelijkheid	bood	om	op	verschillende	manieren	aan	
die	 boodschap	 vorm	 te	 geven	 zodat	 de	 betekenis	met	 de	 juiste	 nuance	 samen	 ging.	 De	
betekenisdrager	is	ook	het	teken,	dat	vanwege	de	waarneembare	kwaliteiten	in	staat	werd	
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geacht	 de	 niet-waarneembare,	 conceptuele	 en	 door	 de	 overheid	 gecodeerde	 inhoud	 te	
dragen.	 Op	 het	moment	 dat	 de	 straffen	 zich	 openbaarden,	was	 het	 aan	 de	 burgers	 –	 de	
geadresseerden	 van	 de	 boodschap	 –	 om	 de	 betekenis	 van	 het	 waarneembare	 object	 te	
decoderen	 en	 te	 interpreteren.	 Dat	 decoderen	 en	 interpreteren	was	mogelijk	 tegen	 een	
achtergrond	van	iets	wat	te	omschrijven	valt	als	een	gedeelde	beeldtaal.	De	kans	is	groot	
dat	er	door	eerdere	strafexecuties	en	het	symbolisch	gebruik	van	bepaalde	voorwerpen	of	
uitdrukkingen,	een	context	(langue)	is	ontstaan	waarbinnen	de	toeschouwers	de	betekenis	
van	de	straffen	de	specifieke	straffen	konden	begrijpen.		
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6		 De	straf	als	spektakel	
	
6.1	 Inleiding	
De	aanname	dat	er	binnen	de	straffen	gebruik	werd	gemaakt	van	een	soort	beeldtaal	om	
de	boodschap	van	afschrikking	met	de	 leden	van	de	 samenleving	 te	 communiceren,	 kan	
verder	worden	gestaafd.	Nu	is	besproken	op	welke	wijze	het	communicatieproces	tussen	
overheid	en	burgers	ten	aanzien	van	afschrikking	verliep,	waarbij	 is	gebleken	dat	aan	de	
openbare	 lijfstraf	 een	 communicatieve	 functie	 werd	 toegekend,	 kan	 nog	 verder	
onderzocht	 worden	 op	 welke	 manier	 de	 straf	 werd	 vormgegeven	 om	 afschrikking	 te	
realiseren.	 Daarbij	 moet	 eerst	 worden	 opgemerkt	 dat,	 hoewel	 het	 misschien	 een	 open	
deur	is,	het	vanzelfsprekend	is	dat	de	semiotiek	enkel	een	theoretisch	kader	biedt	om	de	
communicatie	 te	 analyseren,	 en	 dat	 het	 niet	 een	 patroon	 is	 dat	 de	 overheid	welbewust	
gebruikte	 om	 de	 communicatie	 vorm	 te	 geven.	 Wél	 zou	 men	 het	 vormgeven	 van	 de	
straffen	kunnen	opvatten	als	een	manier	van	de	overheid	om	de	communicatie	zo	volledig	
en	 juist	 mogelijk	 te	 laten	 verlopen.	 Op	 enkele	 van	 die	 aspecten	 wordt	 hier	 iets	 dieper	
ingegaan.	Het	beste	gaat	dat	door	de	straffen	op	te	vatten	als	beelden.	Ik	sluit	daarmee	aan	
op	 een	 benadering	 die	 al	 in	 de	 vroegmoderne	 tijd	 terug	 te	 vinden	 is	 en	 ook	 Foucault,	
Spierenburg	 en	 vele	 anderen	 tot	 op	 heden	 niet	 onbekend	 is.	 In	 enkele	 van	 de	 aan	 dit	
hoofdstuk	voorafgaande	paragrafen	heb	ik	af	en	toe	al	verwezen	naar	de	strafexecutie	als	
performance,	 beeld	 of	 als	 moment	 waarop	 beelden	 werden	 gecreëerd.	 Nu	 is	 het	 kader	
voldoende	 uitgewerkt	 om	 uit	 te	 leggen	 wat	 daarvan	 de	 meerwaarde	 is:	 door	 de	
terechtstellingen	 als	 performance	 of	 beeld	 op	 te	 vatten,	 werd	 een	 volledige	 en	 juiste	
communicatie	en	betekenisoverdracht	bevorderd.	
	 Er	 zijn	 waarschijnlijk	 nog	 veel	 andere	 redenen	 te	 bedenken	 die	 eraan	 hebben	
bijgedragen	dat	beelden	in	plaats	van	andere	communicatiemiddelen	zo’n	belangrijke	rol	
hebben	gespeeld	 in	de	strafexecutie	om	de	boodschap	van	afschrikking	over	 te	brengen.	
Voor	een	groot	deel	is	het	gissen	wat	die	redenen	precies	waren.	Er	is	wat	dat	betreft	een	
veelheid	aan	mogelijkheden.	Met	name	één	daarvan	wil	ik	hier	opwerpen	zonder	daar	al	te	
uitgebreid	op	in	te	gaan:	het	idee	dat	beelden	een	bepaalde	agency	hebben,	dat	beelden	in	
staat	 zijn	 om	 iets	 te	 doen,	 bepaalde	 handelingen	 uit	 te	 lokken;	 motiveren,	 emoties	
opwekken	of	aanzetten	tot	bepaald	gedrag.		
	
6.2	 De	strafexecutie	als	beeld	en	performance	
	
6.2.1	 Theatraliteit	en	performativiteit	
Een	 strafexecutie	 is	 niet	 een	 voor	 de	 hand	 liggend	 onderzoeksobject	 van	 de	
kunsthistoricus	of	theaterwetenschapper;	het	is	geen	schilderij,	geen	theater.	Toch	zijn	er	
zoveel	 overeenkomsten	 tussen	 beelden	 en	 performances	 en	 de	 strafexecuties	 dat	 het	
interessant	is	om	de	terechtstellingen	als	beeld	op	te	vatten	en	tegen	de	achtergrond	van	
het	communicatieproces	tussen	overheid	en	burger	verder	te	analyseren.	Het	gaat	daarbij	
dus	niet	om	een	zijdelings	verwijzing	naar	de	strafexecutie	als	performance	of	beeld,	het	
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gaat	om	de	vraag	waarom	het	vooral	destijds	op	die	manier	werd	opgevat	en	wat	voor	nut	
die	benadering	had.		

In	de	theaterwetenschap	is	binnen	de	context	van	performance	theory	en	de	notie	
van	 theatraliteit	 voorzien	 in	 de	 mogelijkheid	 tot	 een	 uitbreiding	 van	 de	 artistieke	
discipline	 tot	 fenomenen	die	daar	 in	 eerste	 instantie	 niet	 toe	 gerekend	worden.	 Zo	 stelt	
Balme	dat	“any	kind	of	‘staged	reality’	is	related	in	some	way	to	theatre	and	performance,	
and	is	therefore	a	subject	of	theatre	history.”144	Naar	mijn	idee	beperkt	deze	opvatting	zich	
zelfs	 niet	 tot	 de	 discipline	 van	 het	 theater,	 maar	 kan	 een	 ‘staged	 reality’	 evengoed	
betrekking	hebben	op	een	meer	statisch	vormgegeven	realiteit	zodat	het	eerder	binnen	de	
beeldende	kunst	geschaard	moet	worden.	In	die	opvatting	kunnen	zowel	de	straffen	die	op	
het	schavot	ten	uitvoer	werden	gelegd,	als	de	meer	statische	galgenstraffen	onder	dezelfde	
noemer	worden	geplaatst.		
	 ‘Theatraliteit’	 en	 ‘performativiteit’	 zijn	 termen	 die	 worden	 begrepen	 als	 een	
bepaalde	 zienswijze,	 een	 ‘mode	 of	 perception’.	 Die	 houdt	 in	 dat	 het	 object	 dat	 wordt	
onderzocht	 –	 bepaalde	 handelingen,	 mensen	 en	 objecten	 of	 combinaties	 daarvan	 –	 in	
zichzelf	 niet	 per	 definitie	 theatraal	 of	 artistiek	 zijn,	 of	 in	 elk	 geval	 niet	 onder	 de	 strikte	
noemer	 daarvan	 vallen,	 maar	 wel	 op	 zodanige	 wijze	 kunnen	 worden	 opgevat.	 Deze	
fenomenen	worden	binnen	een	 theatraal	of	artistiek	kader	geplaatst.	 “Theatricality	 is	an	
interdisciplinary	cultural,	rather	than	a	narrowly	aesthetic,	perspective	on	a	wide	range	of	
phenomena”	lijkt	dan	ook	het	adagium.145	Binnen	deze	visies	kan	ook	het	lijfelijk	straffen	
worden	opgevat	als	een	culturele	performance,	een	ritueel	of	sociaal	drama.		
	
6.2.2	 Strafspektakels	
Het	idee	om	straf	te	begrijpen	als	een	performance	of	een	beeld	is	niet	toevallig	ontstaan.	
Er	 zijn	 allerlei	 overeenkomsten	 tussen	 de	 mise-en-scène	 van	 performances	 en	
uitdrukkingen	 van	 de	 beeldende	 kunst.	 In	 die	 overeenkomsten	 schuilt	 een	 voor	 de	
overheid	gunstig	aspect.	Het	streven	van	de	overheid	was,	zoals	dat	hierboven	uiteengezet	
is,	om	de	boodschap	van	afschrikking	op	een	juiste	en	zo	volledig	mogelijke	manier	over	te	
dragen	aan	een	zo	groot	mogelijke	groep	burgers.	Zo	werd	het	de	taak	van	de	overheid	als	
monopoliehouder	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 zoveel	 mogelijk	 mensen	 met	 de	 straffen	
geconfronteerd	 werden.146	Het	 is	 hier	 dat	 de	 straffen	 als	 beeld	 of	 performance	 een	
belangrijke	 rol	 gaan	 spelen:	 hoe	 groter	 de	 groep	 toeschouwers	 die	 de	 strafexecuties	
zouden	 bijwonen,	 hoe	 groter	 vanzelfsprekend	 het	 aantal	 mensen	 dat	 met	 de	
achterliggende	betekenis	van	die	straffen	zou	worden	geconfronteerd	–	pleeg	zelf	niet	ook	
een	strafbaar	feit,	want	dat	loopt	niet	goed	af.	

In	 het	 verlengde	 van	 noties	 zoals	 theatraliteit	 en	 performativiteit,	 kan	 het	
overheidsbestuur	worden	aangemerkt	als	de	regisseur,	auteur	of	schepper	van	de	straf	en	
daarmee	 van	 een	 sociaal	 drama.147	Het	 was	 immers	 de	 overheid	 die,	 als	 zender	 van	 de	

																																																								
144	Balme,	2010:	89.		
145	Balme,	2010:	90.		
146	Cf.	Foucault,	2010	[1975]:	83.		
147	Cf.	Spierenburg,	1984:	43.		
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boodschap	van	afschrikking,	ook	de	drager	van	die	boodschap	moest	kiezen	en	daarmee	
de	tekens	moest	arrangeren	om	ervoor	te	zorgen	dat	ze	de	daarin	 liggende	betekenis	zo	
juist	 en	 volledig	 mogelijk	 konden	 overbrengen.148	Het	 creëren	 van	 het	 teken	 luisterde	
nauw	 omdat	 het	 teken	 zo	 min	 mogelijk	 ruimte	 moest	 laten	 aan	 mogelijk	 verkeerde	
interpretaties.	Het	lijkt	erop	dat	de	belangrijkste	kenmerken	van	de	straf	die	in	hoofdstuk	
3	zijn	besproken,	naast	de	openbaarheid	van	de	executies,	allemaal	werden	ingezet	om	zo	
min	mogelijk	aan	het	toeval	over	te	laten	en	een	juiste	betekenisoverdracht	te	stimuleren:	
de	plaats	van	de	tenuitvoerlegging,	de	uitbeelding	van	het	middel	of	het	voorwerp	van	het	
delict	en	de	gedachte	van	de	straf	als	spiegel	en	voorbeeld.	De	verwijzingen	naar	het	door	
de	 veroordeelde	 in	 het	 verleden	 gepleegde	 feit	 én	 de	 straf	 die	 daarop	 de	 reactie	 was,	
vormde	 de	 meest	 noodzakelijke	 informatie:	 in	 de	 lijfelijke	 en	 vernederende	 vrees	 voor	
pijn,	hoon	en	schaamte	van	de	straf	zat	het	dreigende	element,	dat	boezemde	angst	in	–	in	
de	 verwijzing	 naar	 de	 gepleegde	 daad	 schuilde	 de	 verwerpelijke,	 en	 dus	 te	 vermijden,	
gedraging	waarop	dat	leed	een	reactie	was.149		

De	vraag	is,	hoe	trok	de	overheid	een	zo	groot	mogelijk	publiek	naar	de	executies	
om	 met	 deze	 boodschap	 te	 confronteren	 en	 het	 grootst	 mogelijke	 effect	 daarvan	 te	
genereren?	 Door	 van	 de	 straffen	 een	 vermakelijke	 gebeurtenis	 te	 maken,	 min	 of	 meer	
vergelijkbaar	met	 het	 amusement	 op	 de	 kermis	 of	 het	 toneelspel,	 bereikte	 de	 overheid	
precies	 het	 doel	 dat	 het	 voor	 ogen	 had:	 toeschouwers	 kwamen	 in	 groten	 getale	 op	 het	
spektakel	 af.	 De	 overheid	 theatraliseerde	 de	 strafexecuties	 of	 misschien	 is	 ‘sociaal	
dramatiseren’	een	betere	benadering.	De	schavotstraffen	kunnen	zonder	al	te	veel	moeite	
als	performance	worden	opgevat	–	waarbij	in	zekere	zin	een	verhaal	werd	verteld	over	de	
begane	misdaad	en	een	climax	was	gelegen	 in	de	daadwerkelijke	straf	zoals	de	geseling,	
het	brandmerken,	afhakken	van	lichaamsdelen	of	het	doden	van	de	veroordeelde.	Ook	de	
tepronkstellingen	 zijn	 op	 een	 soortgelijke	manier	 te	 benaderen,	 zij	 het	 dat	 daarbij	 voor	
een	bepaalde	duur	een	meer	statisch	beeld	werd	gecreëerd.	De	vergelijking	in	de	richting	
van	 een	 tableau	vivant	 is	misschien	beter	 op	 zijn	plek,	waarbij	 de	 symbolen	die	 aan	het	
tafereel	werden	toegevoegd	doen	denken	aan	de	allegorische	bestanddelen	die	vaak	met	
de	tableaux	vivants	gepaard	gingen.	De	tentoonstelling	aan	de	galg	kon	soms	jaren	duren	
en	 ook	 daar	 gaat	 het	 om	 een	 sterk	 statisch	 beeld	waarvan	 verschillende	 symbolen	 deel	
uitmaakten.	De	term	tableau	vivant	 is	echter	minder	goed	op	zijn	plaats	 in	het	geval	van	
een	tentoonstelling	van	lijken.	Het	beste	is	misschien	om	in	het	algemeen	te	spreken	van	
een	spektakel,	dat	is	een	term	die	zonder	uitzondering	op	al	deze	straffen	van	toepassing	
kan	worden	geacht.	

Ook	 de	 plaats	 en	 het	 moment	 van	 de	 tenuitvoerlegging	 ondersteunde	 de	
betekenisoverdracht	 in	 performance.	 Eerder	 werd	 al	 duidelijk	 dat	 in	 veel	 gevallen	 de	
executies	 werden	 aangekondigd;	 er	 waren	 vaak	 vaste	 dagen	 waarop	 de	 veroordeelden	
werden	gestraft	of	 er	werd	vooraf	bekendgemaakt	dat	 een	 justitiedag	plaats	 zou	vinden	
zodat	 de	 toeschouwers	 ervan	 op	 de	 hoogte	 waren.	 Als	 de	 straf	 niet	 ten	 uitvoer	 werd	
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149	Cf.	Monbayllu,	2006:	167.	
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gelegd	op	de	plaats	waar	de	misdaad	was	begaan	dan	was	het	het	drukstbezochte	plein	dat	
diende	 als	 decor.	 Het	 galgenveld	 was	 altijd	 bereikbaar,	 en	 ook	 dat	 werd	 ingericht	 om	
gezien	te	worden:	de	galgen	stonden	altijd	op	een	niet	te	vermijden	plaats	voor	wie	de	stad	
bezocht,	op	een	plek	die	zo	open	mogelijk	was	zodat	niets	het	zicht	zou	belemmeren.	Het	
kan	 niet	 anders	 dan	 dat	 dat	 door	 de	 ‘vormgevers’	 noodzakelijk	 werd	 geacht	 om	 de	
boodschap	over	te	brengen.	Op	die	manier	werd	de	mise-en-scène	nauwkeurig	gecreëerd	
door	een	min	of	meer	van	de	vaste	omgeving	afgesloten	ruimte	te	scheppen	vanwaar	het	
publiek	door	een	visueel	spektakel	werd	toegesproken.150	

De	executies	op	het	schavot	boden	nog	meer	mogelijkheden	tot	de	vormgeving	van	
een	 drama.	Het	 schavot	was	 net	 als	 het	 podium	 van	 het	 theater	 of	wagenspel151	een	 uit	
hout	opgetrokken	stellage.	Vanaf	die	verhoging	werden	direct	op	het	publiek	gerichte	en	
geënsceneerde	handelingen	getoond.	Doorgaans	verliep	dat	volgens	een	vast	‘script’.	Hoe	
dat	 er	 voor	 Amsterdam	 uitzag	 beschreef	 schepen152	Hans	 Bontemantel	 tussen	 1653	 en	
1672.153	Daaruit	blijkt	dat	al	binnenskamers	een	uitgebreid	ritueel	plaatsvond	waarbij	de	
veroordeelde	 op	 de	 hoogte	 werd	 gebracht	 van	 de	 uitspraak	 en	 waarbij	 verklaringen	
worden	 afgelegd	 en	 gebeden	werden	 opgezegd.	 Voor	 het	 oog	 van	 de	menigte	werd	 het	
ritueel	 daarna	 voortgezet,	 waarbij	 ook	 enkele	 betrokkenen	 zoals	 de	 burgemeester,	
secretaris	 en	 de	 schepenen	 een	 rol	 toebedeeld	 kregen.	 In	 het	 geval	 van	 de	
tenuitvoerlegging	van	een	doodvonnis	droegen	de	schepenen	zelfs	speciale	kostuums,	ze	
werden	 gekleed	 in	 zogenaamde	 ‘bloedrocken’,	 een	 zwarte	mantel	met	 een	 rode	 zomen.	
Voordat	de	straf	daadwerkelijk	ten	uitvoer	werd	gelegd	werden	de	klokken	geluid,	werd	
de	roede	van	justitie	uit	het	venster	van	het	stadhuis	gestoken	en	werd	het	vonnis	voor	het	
publiek	voorgedragen.154	

	
6.2.3	 Een	enthousiast	publiek	
Het	 lijkt	 erop	 dat	 deze	 gedramatiseerde	 opzet	 doel	 trof,	 want	 de	 overheid	 slaagde	 er	
doorgaans	 in	 om	op	de	momenten	dat	 er	 straffen	werden	 geëxecuteerd	 veel	 volk	 op	de	
been	te	krijgen.	De	pleinen	stroomden	vol	zodra	er	een	executie	zou	worden	uitgevoerd.	
Het	enthousiasme	waarmee	de	openbare	straffen	door	de	vroegmoderne	burgers	werden	
gadegeslagen	kunnen	wij	ons	tegenwoordig	nauwelijks	voorstellen,	maar	werd	toen	door	
alle	lagen	van	de	bevolking	gedeeld.	Leden	uit	alle	klassen,	zowel	de	onder-	als	midden-	en	
bovenklasse,	waren	bij	de	strafspektakels	aanwezig155	en	bovendien	waren	beide	seksen	
vertegenwoordigd.	Zelfs	kinderen	kwamen	mee.	Dat	de	schavotstraffen	veel	toeschouwers	
trokken	 is	 ook	 op	 veel	 prenten	 te	 zien	 (zie	 daarvoor	 de	 prenten	 en	 tekeningen	 in	 de	
bijlage,	uitgezonderd	afb.	11).	Het	meest	opvallend	zijn	de	prenten	van	de	terechtstelling	
van	Cornelis	Gerrits	en	die	van	de	executie	van	Van	Oldenbarnevelt,	Coorenwinder	en	Van	

																																																								
150	Cf.	Spierenburg,	1984:	43	e.v.	
151	Ruim	opgevat,	vgl.	wagenspelen.	
152	De	vroegere	benaming	voor	een	rechter.		
153	Spierenburg	geeft	aan	dat	het	proces	zoals	Bontemantel	het	beschrijft	min	of	meer	een	algemene	
praktijk	was,	met	hier	en	daar	geringe	verschillen.	Spierenburg,	1984:	47.		
154	Bontemantel,	1897	[1653-1672]:	65	e.v.	en	Spierenburg,	1984:	46-47.		
155	Bicker	Raye,	1939	[1732-1772]:	167	en	Spierenburg,	1984:	92.		
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Dijk	 (bijlage,	 afb.	 9	 en	 10).	 Op	 beide	 prenten	 is	 te	 zien	 dat	 zelfs	 mensen	 in	 de	 bomen	
klommen	om	alles	zo	goed	mogelijk	te	kunnen	volgen.		

De	 grote	 begeestering	 van	 de	 toeschouwers	 voor	 de	 gruwelijke	 taferelen	 blijkt	
eveneens	 uit	 het	 dagboek	 van	 de	 Amsterdammer	 Jacob	 Bicker-Raye	 (1703-1777)	 die	
geregeld	 uitvoerig	 verslag	 deed	 van	 de	 executies	 op	 de	 Dam.	 Over	 een	 executie	 op	 19	
januari	1732	schreef	hij	bijvoorbeeld:	“Maar	de	19de	was	een	gewichtige	dag,	toen	was	er	
tenminste	wat	 te	 zien.	 Er	werd	n.l.	 op	 den	Dam	 ‘justitie	 gedaan’	 en	dat	 schouwspel	 had	
men	 niet	 gaarne	 gemist.	 De	 justitie	 zorgde	 in	 dien	 goeden	 ouden	 tijd	 voor	 publieke	
vermakelijkheden.	 Ditmaal	 werd	 er	 een	 persoon	 ‘levendig’	 geradbraakt.	 Een	 bijzonder	
wreede	 straf,	 waarbij	 den	 patiënt,	 na	 eerst	 op	 een	 houten	 kruis	 gebonden	 te	 zijn,	 de	
ledematen	één	voor	één	gebroken	werden	en	hij	zoo	doodgemarteld	werd.	De	persoon	in	
kwestie	had	dan	ook	een	van	zijn	medemenschen,	doormiddel	van	vergift,	naar	de	andere	
wereld	 geholpen.”	 In	 december	 dat	 jaar	 noteert	 hij:	 “Een	 van	 de	 amusantste	
voorstellingen,	waarop	de	justitie	zoo	nu	en	dan	het	publiek	tracteerde,	was	het	te	pronk	
stellen	 van	 een	 of	meer	 boosdoeners”	 en	 “Iemand	 onthalzen,	 radbraken	 of	 hangen	 ging	
betrekkelijk	 vlug,	 maar	 van	 het	 aan	 de	 kaak	 staan	 kon	 men	 (het	 publiek	 n.l.)	 langer	
genieten.	 De	 slachtoffers	 werden	 door	 de	 menigte	 gehoond	 en	 uitgescholden	 en	 –	
ofschoon	dit	in	later	jaren	wel	verboden	was	-	met	drek	en	vuil	gesmeten.”	Een	jaar	later	is	
hij	 niet	 minder	 opgetogen:	 “12	 September	 was	 een	 prachtdag;	 er	 werd	 weer	 justitie	
gedaan	en	ditmaal	was	 't	bijzonder	mooi	en	 liep	alles	vlot	van	stapel.	Onze	verslaggever	
merkt	dan	ook	op:	 ‘de	onthoofding	ging	extra-ordinair	wel’.	De	beul	had	zeker	mooi	raak	
geslagen,	meteen	den	kop	er	af,	wat	niet	altijd	zoo	goed	gelukte.”156	

Wie	een	boodschap	zo	juist	mogelijk	wil	overbrengen,	doet	er	goed	aan	stil	te	staan	
bij	de	vraag	wat	de	doelgroep	van	de	boodschap	is.	Wanneer	de	zender	min	of	meer	een	
beeld	 heeft	 van	 de	 ontvanger	 en	 zich	 dus	 een	 beeld	 kan	 vormen	 over	 het	
gemeenschappelijk	 kader	 van	 begrip,	 dan	 kan	 de	 zender	 van	 de	 boodschap	 daarop	
inspelen.	 Op	 het	 moment	 dat	 de	 hele	 samenleving	 wordt	 aangemerkt	 als	 de	 ontvanger	
moet	de	boodschap	ook	voor	de	minder	intellectueel	onderlegden	goed	te	begrijpen	zijn.	
In	de	vroegmoderne	tijd	lag	een	keuze	voor	beeld	in	plaats	van	taal	dan	ook	voor	de	hand.	
Het	 is	 waarschijnlijk	 dat	 niet	 iedereen	 in	 het	 publiek	 de	 omroeper	 kon	 horen	 bij	 het	
uitspreken	 van	 het	 vonnis	 bij	 een	 strafexecutie	 op	 het	 schavot.	 Ook	 blijkt	 nergens	 dat	
naast	het	 vonnis	de	 toedracht	 van	de	 veroordeling	werd	vermeld.	Een	belangrijk	 aspect	
van	de	mogelijkheid	om	af	 te	 schrikken	 zou	 in	dat	 geval	 hebben	ontbroken,	 omdat	men	
daarbij	niet	op	de	hoogte	zou	zijn	van	de	te	vermijden	gedragingen.	Bij	de	galgen	hingen	
soms	borden	met	daarop	een	verklaring,	maar	waarschijnlijk	stond	ook	daarop	niet	meer	
dan	een	verwijzing	naar	het	vonnis.	De	informatievoorziening	van	de	tekst	was	dus	gering.	
Daarbij	komt	overigens	ook	het	feit	dat	een	groot	deel	van	de	vroegmoderne	samenleving	
analfabeet	 was.	 Pas	 in	 de	 negentiende	 eeuw	 kwam	 daar	 verandering	 in	 en	 daalde	 het	
aantal	 analfabeten	 gestaag.	 Tot	die	 tijd	 zal	 een	 groot	 aantal	mensen	dus	 afhankelijk	 zijn	
geweest	 van	 gesproken	 tekst	 en	 beeld.	 Ook	 dat	 zou	 dus	 een	 belangrijke	 reden	 geweest	
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kunnen	 zijn	 dat	 de	 betekenisdrager	 niet	 bestond	 uit	 tekst,	 maar	 uit	 beeld.157	Overigens	
bood	 het	 ook	 de	 mogelijkheid	 om	 een	 uitgebreider	 verhaal	 met	 referenties	 naar	 het	
verleden	en	de	toekomst	compact	te	vertellen.	Door	de	gelaagdheid	in	tekens,	het	feit	dat	
de	straf	als	teken	kan	worden	opgevat	waarin	verschillende	verwijzingen	en	symbolen	ook	
weer	 als	 tekens	 kunnen	 worden	 aangemerkt,	 kan	 een	 beeld	 soms	 doeltreffend	 in	 één	
oogopslag	een	vrij	uitgebreid	verhaal	vertellen.	
	
6.3	 De	macht	van	het	beeld	–	een	open	einde	
De	argumenten	die	hierboven	zijn	gegeven	om	aan	te	tonen	dat	beelden	de	drager	waren	
van	 de	 afschrikkende	 boodschap	 die	 de	 overheid	 probeerde	 over	 te	 dragen,	 zijn	 niet	
uitputtend.	Het	is	waarschijnlijk	dat	er	zijn	nog	meer	redenen	zijn	die	ertoe	hebben	geleid	
dat	de	betekenisoverdracht	via	beelden	plaats	diende	te	vinden.	Met	name	op	één	daarvan	
wil	 ik	 hier	 nog	 kort	 wijzen.	 Voor	 diepgravend	 onderzoek	 daarnaar	 biedt	 deze	 thesis	 te	
weinig	 ruimte.	 Het	 is	 echter	 wel	 een	 interessante	 invalshoek	 dat	 in	 volgend	 onderzoek	
nader	kan	worden	uitgediept.	
	 Beelden	hebben	een	soort	kracht	die	veel	andere	communicatiemiddelen	lijken	te	
ontberen.	 Verschillende	 auteurs	 hebben	 zich	 al	 over	 dit	 fenomeen	 gebogen.	 Een	 van	 de	
bekendste	 werken	 is	 The	 Power	 of	 Images	 van	 David	 Freedberg	 (1989)	 waarin	 hij	 de	
agency,	 het	 beste	 te	 vertalen	 met	 de	 term	 handelingsbekwaamheid,	 van	 beelden	
onderzoekt:	“We	must	consider	not	only	beholders’	symptoms	and	behavior,	but	also	the	
effectiveness,	efficacy	and	vitality	of	 images	themselves;	not	only	what	beholders	do,	but	
also	what	 images	appear	 to	do;	not	only	what	people	do	as	a	result	of	 their	relationship	
with	imaged	form,	but	also	what	they	expect	images	form	to	achieve,	and	why	they	have	
such	expectations	at	all.”158	Veel	van	wat	Freedberg	stelt	 zal	ook	voor	de	strafspektakels	
kunnen	 gelden,	maar	wat	 het	moeilijk	maakt	 om	 daarmee	 een	 verband	 te	 leggen	 is	 dat	
Freedberg	zich	vooral	concentreert	op	afbeeldingen,	niet	op	beelden	in	de	bredere	zin	van	
het	woord.	Het	is	altijd	een	soort	gemedialiseerde,	gerepresenteerde	werkelijk	waarover	hij	
spreekt,	 terwijl	 het	 bij	 de	 hier	 besproken	 straffen	 gaat	 om	 een	 getheatraliseerde	
werkelijkheid.	 In	 het	 laatste	 hoofdstuk	 gaat	 hij	 wel	 kort	 in	 op	 de	 relatie	 tussen	 een	
representatie	en	de	werkelijkheid,	maar	het	is	niet	voldoende	om	een	brug	te	slaan	tussen	
wat	 hij	 in	 de	 eerdere	 hoofdstukken	 beschreef	 en	 de	 specifieke	 beeldvorm	 van	 het	
getheatraliseerde	dat	in	deze	thesis	wordt	behandeld.		
	 Het	idee	dat	beelden	een	bepaalde	macht	hebben	blijft	gelukkig	niet	alleen	beperkt	
tot	 het	 onderzoek	 van	 Freedberg.	 “The	 idea	 that	 images	 have	 a	 kind	 of	 social	 or	
psychological	 power	 of	 their	 own	 is,	 in	 fact,	 the	 reigning	 cliché	 of	 contemporary	 visual	
culture”159	stelt	 Thomas	 Mitchell	 in	 What	 do	 Pictures	 want?,	 een	 verzameling	 essays	
waarin	de	hoofdvraag	precies	betrekking	heeft	op	het	vermogen	van	beelden	om	 iets	 te	
willen	of	uit	te	lokken.	Mitchell	vat	het	begrip	‘beeld’	(image)	ruimer	op	dan	Freedberg	en	
lijkt	daarbij	dezelfde	reikwijdte	van	het	begrip	te	hanteren	die	hij	in	het	artikel	What	is	an	
																																																								
157	Knippenberg	&	De	Prater,	2003:	581.		
158	Freedberg,	1989:	xxii.		
159	Mitchell,	2004:	32.	
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Image?	uiteenzette.	In	dat	artikel	verenigde	hij	onder	de	noemer	van	het	beeld	onder	meer	
afbeeldingen,	 herinneringen,	 grafieken,	 tekstuele	 metaforen	 en	 spektakels.160	Naar	 een	
beeld	 verwijst	 Mitchell	 ook	 wel	 als	 een	 ‘vital	 sign’;	 een	 teken	 als	 levend	 ding	 waarin	
“agency,	 motivation,	 autonomy,	 aura,	 fecundity,	 or	 other	 symptoms	 that	 make	 pictures	
into	 ‘vital	 signs’”	 verborgen	 ligt.	 In	 een	 beeld	 ligt	 dus	 een	 soort	 dubbel	 bewustzijn	
verscholen	 in	 de	 relatie	 tussen	 de	 voorstelling	 en	 dat	 wat	 het	 (re)presenteert.	 Een	
voorbeeld	daarvan	dat	regelmatig	wordt	gegeven	is	een	foto	van	iemands	moeder:	in	feite	
is	een	het	stuk	papier	waarop	in	inkt	een	vrouw	staat	afgebeeld,	maar	zeker	een	zoon	of	
dochter	zou	zeer	waarschijnlijk	grote	moeite	hebben	de	ogen	in	de	foto	door	te	prikken.161	
In	het	geval	van	de	 foto	 is	er	 sprake	van	een	 representatie.	Hoewel	het	beeldbegrip	van	
Mitchell	 het	 beeld	 in	 brede	 zin	 omvat	 –	 dus	 zowel	 de	 gerepresenteerde	 als	 de	
gepresenteerde	 beelden	 betreft	 –	 laat	 hij	 nuance	 voor	 die	 laatste	 groep	 voorstellingen	
grotendeels	achterwege.		

In	het	geval	van	een	performance	of	getheatraliseerd	beeld	zoals	de	strafexecuties	
is	 er	 sprake	 van	 een	presentatie	 in	 plaats	 van	 representatie.162	Ook	daarin	 kan	de	macht	
van	het	 beeld	 zich	 uiten.	Door	 een	beeld	 te	 theatraliseren	 creëert	men	 een	 ander	 soort,	
meer	afstandelijke	werkelijkheid	die	de	ruimte	vrijmaakt	voor	die	magische	krachten	van	
het	beeld.	In	het	geval	van	de	straffen	werd	al	bij	voorbaat	op	de	theatralisering	ingezet	–	
er	 werden	 in	 de	 ruimte	 en	 vormgeving	 van	 de	 tenuitvoerlegging	 zelf	 zoveel	 parallellen	
naar	theatrale	of	vermakelijke,	spectaculaire	vertoningen	gelegd	dat	de	dramatisering	nog	
weinig	moeite	behoefde.	Ook	door	het	bijna	theatrale	gebruik	van	het	teken	–	symbolisch	
voor	en	verwijzend	naar	de	misdaad	–	werd	al	op	de	 theatralisering	vooruit	gelopen.	Er	
werd	een	beeld	gecreëerd	om	het	te	laten	spreken.	

Tot	 nu	 toe	 heb	 ik	 gewezen	 op	 de	 kracht	 van	 beelden	 in	 hun	 algemeenheid,	 de	
kracht	 van	 gruwelijke	 beelden,	 zoals	 bij	 de	 strafexecuties,	 vallen	 onder	 een	 aparte	
categorie.	 Op	 de	 een	 of	 andere	 manier	 kunnen	 mensen	 zich	 aangetrokken	 voelen	 tot	
gruwelijke	taferelen.	We	kijken	horrorfilms,	zien	documentaires	over	artsen	die	operaties	
uitvoeren	 en	we	 blijven	 langs	 de	 kant	 van	 de	weg	 staan	 als	 er	 een	 ongeluk	 is	 gebeurd.	
Consensus	 over	 de	 redenen	 waarom	 de	 mens	 zich	 zo	 tot	 gruwelijke	 spektakels	 voelt	
aangetrokken	 is	 er	 niet,	 dát	 het	 zo	 is	wordt	wel	 alom	 aangenomen.163	Veel	 verklaringen	
hiervoor	worden	niettemin	gezocht	in	psychologische	of	evolutionaire	achtergronden.	Zo	
wordt	 er	 bijvoorbeeld	 op	 gewezen	dat	 de	mens	 voor	 zijn	 eigen	 veiligheid	 gewelddadige	
situaties	 in	 de	 gaten	 hield	 en	 dat	 die	 fixatie	 nog	 altijd	 zo	 sterk	 onderdeel	 van	 ons	
emotionele	systeem	uitmaakt	dat	we	er	nog	altijd	op	letten.	Een	andere	reden	zou	kunnen	
zijn	 dat	 het	 bewustzijn	 van	 onze	 sterfelijkheid	 ons	 doordringt	 van	nieuwsgierigheid	 ten	
aanzien	 van	 dood	 en	 verderf.	 Of	 het	 is	 aangenaam	 om	 te	 zien	 hoe	 anderen,	 al	 dan	 niet	
gelegitimeerd,	 sociaal	 geaccepteerde	normen	schenden,	wat	 immers	anders	 zo	zelden	 in	

																																																								
160	Mitchell,	1984	en	2004:	xiii-xv.	
161	Mitchell,	2005:	6-27.	
162	Balme,	 2010:	 84.	 Zie	 uitgebreider	 bijvoorbeeld	 Pavis,	 P.	 ‘The	 Interplay	 between	 Avant-garde	
Theatre	and	Semiology’,	Performing	Arts	Journal,	vol.	5,	nr.	3,	1981:	75-86.	
163	Zie	bijvoorbeeld	Sontag,	2002	(m.n.	hoofdstuk	6)	en	Verschaffel,	2013.		
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de	 publieke	 ruimte	 voorkomt.164	Wat	 precies	 de	 kracht	 is	 van	 de	 visueel	 spectaculaire	
strafexecuties	 is	 dus	niet	 duidelijk,	maar	dat	 die	 erin	 zat	 en	mogelijk	 invloed	had	op	de	
betekenisoverdracht	 is	 een	 interessante	 gedachte	 om	 in	 een	 vervolgonderzoek	 op	 te	
pakken.	
	
6.4	 Conclusie	
De	 keuze	 om	 in	 de	 straf	 beelden	 te	 gebruiken	 om	 af	 te	 schrikken	 is	 niet	 willekeurig	
ontstaan.	 Om	 het	 effect	 van	 de	 afschrikwekkende	 boodschap	 zo	 ver	 mogelijk	 te	 laten	
reiken,	 moesten	 zoveel	 mogelijk	mensen	 geconfronteerd	 worden	met	 de	 strafexecuties.	
Die	waarneembare	terechtstellingen	waren	immers	de	belangrijkste	betekenisdrager	van	
die	boodschap.	Door	van	het	 straffen,	min	of	meer	bewust,	een	spektakel	 te	maken,	was	
het	 niet	moeilijk	 om	 hieraan	 tegemoet	 te	 komen;	mensen	 kwamen	 als	 vanzelf	 al	 op	 de	
spektakels	af.	Het	was	ook	een	vrij	voor	de	hand	liggende	keuze.	Omdat	een	groot	deel	van	
de	 bevolking	 niet	 kon	 lezen	 of	 schrijven,	 waren	 beelden	 een	 goede	 manier	 om	 te	
communiceren.	Bovendien	konden	in	een	beeld	verschillende	lagen	van	betekenis	worden	
aangebracht	zodat	er	weinig	ruimte	nodig	was	voor	het	vertellen	van	een	verhaal.		

Een	 straf	 omvormen	 tot	 spektakel	 gaat	 het	 eenvoudigst	 door	 de	 executie	 te	
theatraliseren	 of	 te	 performaliseren.	 Door	 de	 ruimte,	 het	 decor,	 verschillende	 rollen	 en	
spelers	bijna	letterlijk	‘ten	tonele’	te	brengen	wordt	een	verband	met	het	theater	of	andere	
vormen	van	soortgelijk	vermaak	gemaakt.	Het	 is	voor	de	toeschouwers	dan	niet	moeilijk	
om	onbewust	het	strafspektakel	als	zo’n	vorm	van	vermaak	te	zien	en	te	ervaren	–	zodat	
de	betekenis	ervan	tot	hun	door	kan	dringen.	Het	lijkt	erop	dat	het	overheidsbestuur	met	
deze	 opzet	 het	 juiste	 doel	 heeft	weten	 te	 bereiken,	want	 de	 pleinen	 stroomden	 vol	met	
toeschouwers	die	allemaal	goed	zicht	op	de	executie	wilden	hebben.	

Tot	slot	kan	ook	de	(onbewust)	veronderstelde	macht	van	beelden	eraan	hebben	
bijgedragen	dat	het	een	goede	manier	was	om	te	communiceren.	Een	nadere	analyse	van	
die	overwegingen,	en	zeker	in	het	verband	met	gruwelijke	taferelen,	zou	echter	een	apart	
onderzoek	vergen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
164	Fagan,	2011:	230	e.v.	
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7	 Eindconclusie	
	
Met	deze	thesis	heb	ik	een	antwoord	willen	formuleren	op	de	vraag	waarom	en	op	welke	
manier	 de	 vroegmoderne	 Nederlandse	 overheden	 gebruik	 maakten	 van	 visueel	
spectaculaire	 elementen	 bij	 openbare	 strafvoltrekkingen	 om	 de	 boodschap	 van	
afschrikking	 over	 te	 brengen	 aan	 de	 leden	 van	 de	 samenleving.	 Naar	 de	 openbare	 en	
symbolisch	vormgegeven	terechtstellingen	werd	en	wordt	tot	op	heden	verwezen	aan	de	
hand	 van	 termen	 afkomstig	 uit	 een	 artistieke	 context.	 Een	 vergelijking	 tussen	 de	
strafexecuties	 als	 performance	 of	 beeld	 is	 daarbij	 niet	 ongewoon.	 Als	 langer	 bij	 de	
vergelijking	 wordt	 stilgestaan	 roept	 die	 echter	 vragen	 op.	 Tot	 op	 heden	 zijn	 de	
theoretische	 achtergronden	 van	 de	 combinatie	 tussen	 de	 straffen	 en	 de	 daarmee	
samengaande	theatrale	en	beeldende	aspecten	niet	geanalyseerd	of	geproblematiseerd.	In	
dit	onderzoek	heb	ik	daar	verandering	in	willen	brengen.	Er	is	gezocht	naar	een	verklaring	
voor	het	samenspel	van	straf	en	spektakel	door	verschillende	disciplines	te	verenigen;	de	
belangrijkste	perspectieven	zijn	afgeleid	uit	de	kunstwetenschappen	en	het	strafrecht.		
	 Vanzelfsprekend	 vereist	 de	 onderzoeksvraag	 enige	 kaders	 waarbinnen	 het	
antwoord	tot	stand	dient	te	komen.	Het	betreft	met	name	een	strafrechtelijke	afbakening.	
In	dat	verband	zijn	de	belangrijkste	aspecten	van	het	vroegmoderne	juridische	landschap	
in	 de	 Nederlanden	 geschetst.	 Daarbij	 kwam	 ter	 sprake	 dat	 de	 versnippering	 van	
rechtsbronnen	 groot	 was	 en	 er	 van	 eenduidige	 regelgeving	 geen	 sprake	 was.	 Die	
verschillen	 vormden	 geen	 obstakel	 in	 het	 onderzoek:	 overeenkomstige	 theoretische,	
rechtsgeleerde	en	religieuze	opvattingen	en	gebruiken	hebben	geleid	tot	een	min	of	meer	
gedeelde	achtergrond	en	vergelijkbare	strafpraktijk.	Ten	aanzien	van	die	straftheoretische	
achtergrond	 is	 een	 belangrijke	 constatering	 dat	 afschrikking	 over	 het	 gehele	 gebied	 en	
gedurende	 de	 gehele	 periode	 als	 belangrijkste	 strafdoel	 werd	 aangemerkt,	 boven	
vergelding,	beveiliging	en	resocialisatie.	Het	was	een	manier	om	het	opleggen	van	straf	te	
verantwoorden	en	tegelijkertijd	hield	het	een	streven	in	om	door	het	aanjagen	van	angst	
en	vrees	mensen	ervan	te	weerhouden	strafbare	feiten	te	plegen.		
	 De	straffen	vertoonden	ook	belangrijke	overeenkomsten.	Het	was	belangrijk	dat	ze	
in	 het	 openbaar	 ten	 uitvoer	 werden	 gelegd	 en	 dat	 ze	 als	 spiegel	 of	 exempel	 moesten	
dienen	 voor	 de	 toeschouwers	 die	 ze	 gadesloegen	 –	 daarin	 werd	 een	 afschrikwekkend	
element	 verondersteld.	 Van	willekeur	 ten	 aanzien	 van	 de	 plaats	 of	 het	moment	 van	 de	
terechtstellingen	 was	 ook	 geen	 sprake:	 de	 straffen	 werden	 ofwel	 op	 de	 plaats	 delict	
uitgevoerd	 ofwel	 (en	 dat	 gebeurde	 meestal)	 op	 een	 drukbezocht	 plein.	 In	 de	 straffen	
werden	 veel	 symbolen	 en	 verwijzingen	 gebruikt:	 soms	 was	 één	 bepaalde	 straf	
voorbehouden	aan	een	 specifiek	 strafbaar	 feit,	maar	meestal	werden	 symbolen	gebruikt	
die	 verwezen	 naar	 het	 voorwerp	 van	 het	 delict	 of	 het	 middel	 waarmee	 het	 feit	 was	
gepleegd	–	in	sommige	gevallen	werden	de	symbolen	en	verwijzingen	gecombineerd.		
	 Het	 overzicht	 van	 de	 belangrijkste	 straftheoretische	 achtergronden	 en	 de	
kernelementen	van	de	strafpraktijk	bood	de	mogelijkheid	om	verbanden	tussen	beide	te	
leggen:	 is	er	een	relatie	 tussen	afschrikking	als	strafdoel	en	de	openbare	en	symbolische	
vormgeving	 van	 de	 straffen?	 Of	 schuilt	 er	 in	 het	 strafdoel	 zelfs	 een	 verklaring	 voor	 de	
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vorm	van	de	straffen?	De	filosofen	Foucault	en	Spierenburg	verklaarden	de	openbaarheid	
van	 de	 straffen	 inderdaad	 vanuit	 het	 doel	 van	 vergelding.	 De	 kern	 van	 het	 betoog	 van	
zowel	Foucault	als	Spierenburg	komt	erop	neer	dat	met	de	openbare	terechtstellingen	de	
daden	werden	vergolden	en	de	staatsmacht	over	het	geweld	werd	bevestigd	en	benadrukt.	
Er	blijven	echter	belangrijke	aspecten	in	hun	motivering	achterwege:	afschrikking	was	een	
belangrijker	strafdoel	dan	vergelding,	maar	daar	werd	nauwelijks	aandacht	aan	besteed.	
Bovendien	beperkt	het	verband	zich	tot	de	openbaarheid	van	de	straffen	–	waarom	daarin	
de	toch	zo	nadrukkelijk	aanwezige	symboliek	werd	toegepast,	blijft	bij	hen	onbesproken.		
	 Om	die	leemtes	op	te	vullen	heb	ik	een	hypothese	opgeworpen:	als	er	een	verband	
wordt	 gelegd	 tussen	 afschrikking,	 de	 openbaarheid	 van	 de	 straf	 en	 de	 daarmee	
samengaande	 symboliek,	 worden	 zaken	 duidelijk	 die	 niet	 te	 expliciteren	 zijn	 vanuit	 de	
stellingen	 van	 Foucault	 en	 Spierenburg.	 Het	 exemplarisch	 karakter	 van	 de	 straffen	was	
niet	zozeer	belangrijk	om	te	verwijzen	naar	wat	 in	het	verleden	was	voorgevallen,	maar	
was	vooral	van	belang	om	een	brug	te	slaan	naar	de	toekomst.	Op	basis	van	een	verwijzing	
naar	 een	 in	 het	 verleden	 gepleegd	 strafbaar	 feit,	 werden	 mensen	 afgeschrikt	 om	 in	 de	
toekomst	 een	 vergelijkbare	 daad	 te	 begaan.	 Het	 verband	 tussen	 afschrikken	 en	
symbolische	straffen	kan	aan	de	hand	van	de	semiotiek	worden	aangetoond.	De	tekenleer	
is	 ingezet	 als	 een	 instrument	 om	het	 communicatieproces	 tussen	 overheid	 en	 burger	 in	
relatie	tot	afschrikking	bloot	te	leggen.	Daaruit	is	gebleken	dat	de	overheid	via	de	straf	als	
betekenisdrager,	 als	 teken,	 een	 boodschap	 wilde	 overdragen	 aan	 het	 publiek:	 de	
veroordeelde	die	hier	wordt	gestraft,	heeft	dít	specifieke	strafbare	feit	gepleegd,	wie	hem	
hierin	 navolgt	 staat	 eenzelfde	 lot	 te	 wachten	 –	 misdaad	 loont	 niet.	 De	 openbare,	
symbolische	 straf	 verenigde	 in	 zich	 de	 twee	 kernelementen	 van	 het	 teken:	 het	 was	
waarneembaar	 en	 de	 symbolen	 bevatten	 een	 verfijnde	 boodschap.	 Bovendien	waren	 de	
gebruikte	 symbolen	 gebaseerd	 op	 een	 tussen	 de	 zender	 en	 het	 merendeel	 van	 de	
ontvangers	 gedeelde	 beeldtaal.	 Tegen	 die	 achtergrond	 waren	 de	 toeschouwers	
waarschijnlijk	in	staat	de	betekenis	van	de	straf	te	decoderen.		
	 Omdat	 het	 voor	 een	 zo	 groot	mogelijk	 effect	 belangrijk	was	 om	 zoveel	mogelijk	
leden	van	de	samenleving	met	de	afschrikwekkende	boodschap	te	confronteren,	was	het	
de	 overheid	 eraan	 gelegen	 dat	 de	 executies	 populaire	 en	 begrijpelijke	 gebeurtenissen	
waren.	De	eenvoudige	en	herkenbare	symboliek	bood	aan	zoveel	mogelijk	mensen,	ook	de	
analfabeten,	 de	 mogelijkheid	 de	 boodschap	 te	 begrijpen.	 Vanwege	 de	 vele	
overeenkomsten	met	het	theater	en	spektakel,	slaagde	de	overheid	erin	een	groot	aantal	
mensen	op	de	been	te	brengen	en	naar	de	executies	te	laten	komen.	De	terechtstellingen	
tonen	 treffend	 aan	 van	 welk	 belang	 noties	 van	 theatraliteit,	 performativiteit	 en	
dramatisering	zijn	geweest	om	de	boodschap	van	afschrikking	over	te	dragen.	Uiteindelijk	
valt	te	concluderen	dat	er	een	noodzakelijk	verband	was	tussen	afschrikking	als	strafdoel	
en	de	specifieke,	openbare	en	symbolische	vormgeving	van	straffen.	Het	is	echter	niet	de	
bedoeling	 hiermee	 het	 onderzoek	 af	 te	 sluiten.	Met	 de	 thesis	 heb	 ik	 juist	 de	 ambitie	 de	
discussie	rond	dit	thema	weer	op	gang	te	brengen.	Er	kan	nog	verder	worden	ingegaan	op	
de	kracht	van	beelden	en	de	vraag	of	en	op	welke	manier	dit	een	rol	kan	hebben	gespeeld.	
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Toekomstig	 onderzoek	 hoeft	 zich	 bovendien	 niet	 te	 beperken	 tot	 de	 vroegmoderne	 tijd,	
maar	 kan	 de	 lijn	 van	 de	 veranderde	 strafpraktijk	 volgen.	 Al	 met	 al	 zijn	 er	 nog	 veel	
onderzoeksmogelijkheden.	
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