
Criminaliteit en strafrechtspleging in stad en land
van Breda, 1700-1795

door

LOEK PISTERS EN MARJOLEIN VAN RIEMSDIJK

1. Inleiding

' ..Saken die in een Lant, alwaar goede Justitie leeft ende vigeert geensints tolera
bel maar anderen ten afSchrik en exempel strafbaer..' zijn. 1 Dit artikel vormt de neer
slag van een onderzoek naar het criminaliteitspatroon en naar de verschuivingen in
het strafbeleid in stad en land van Breda in de periode 1700-1795. Het onderzoek
vormde de basis van een doctoraalscriptie over de geschiedenis van het dagelijks le
ven van de inwoners van de Baronie. Dit gebeurde aan de hand van het Register van
Crinunele Vonnissen, aanwezig in het gemeentearchief van Breda.2 Van deze rechts
bron bestaat een afzonderlijk getypte inventaris, waarin de belangrijkste feiten ver
meld staan.3 Bij 'saken' gaat het namelijk om. delicten als diefstal, heling, bedelarij,
landloperij, vagebonderij, banditisme, overspel, ongehuwd samenwonen, prostitutie,
mishandeling, bedreiging, moord, doodslag en de strafrechtelijke gevolgen daarvan.

Reeds eerder is aan misdaad en strafrecht in stad en land van Breda aandacht be
steed. Zo verschenen in de jaren zeventig verschillende artikelen van de hand van J.
van Haastert. Zijn onderzoek werd gekenmerkt door een combinatie van de rechts
historische en 'anekdotische' benadering. Kwantitatieve analyses en aandacht voor de
sociale aspecten van misdaad en strafrechtspraktijk werden buiten beschouwing gela
ten. Dit artikel tracht in die leemte te voorzien.

Onderzocht wordt in hoeverre men kan spreken van een ontwikkeling van nllS
daad en strafrecht in stad en land van Breda. De onderzoeksperiode 1700-1795 werd
deels gekozen om de zeer praktische reden, dat over die jaren een bijna complete se
rie vonnissen aanwezig is, waardoor het mogelijk werd statistieken op te stellen.
Hoeveel misdaden werden er gepleegd? Welke vormen van criminaliteit deden zich
voor? Wie waren de daders? En vooral: welke verschuivingen traden er in de loop
van de tijd op? Er is ook een meer inhoudelijke reden voor de keuze. De achttiende
eeuw werd gekenmerkt door de ontwikkeling naar een meer humaner strafrecht, dat
wil zeggen aanpassing van de straf aan het delict, beperking van de doodstraf, tortuur
en brandmerking en de vermeerderde toepassing van vrijheidsstraffen. Centraal staat
de vraag in hoeverre er sprake is van een 'humanisering' van de strafrechtspraktijk in
stad en land van Breda. De resultaten van het onderzoek in het Bredase rechterlijk
archief worden, waar mogelijk, vergeleken met onderzoeken die elders zijn verricht.
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Het vaststellen van het criminaliteitspatroon geschiedt op basis van een seriële
indeling van de aard en omvang van de misdaad opgetekend in de vonnissen.
Daartoe zijn per vonnis alle misdrijven in kaart gebracht om vervolgens na te gaan
door welk soort delicten dit patroon beïnvloed werd. Het zwaarstwegende misdrijf
geldt daarbij niet als maatstaf. De delicten worden ingedeeld in vier categorieën: de
openbare orde-, gewelds-, vermogens- en zedendelicten, zie eventueel bijlage 11. Per
categorie komen aan de orde: het totaal gepleegde delicten, de fluctuaties hierin en
een verdeling naar geslacht.

Opgemerkt dient te worden dat de werkelijke omvang van de misdaad in duis
ternis is gehuld. Het probleem betreft het 'dark number': de niet vervolgde, de niet
geregistreerde, de niet opgespoorde criminaliteit. Er was altijd meer misdaad dan de
archieven laten zien.

2. Stad en land van Breda in de achttiende eeuw

Stad en land van Breda waren in de middeleeuwen zelfstandige gebieden in het
Hertogdom Brabant met hoge rechten en een eigen jurisdictie. Door de vrede van
Munster in 1648 vonden er ingrijpende veranderingen plaats. Bepaald werd dat de
Zuidelijke Frontlinies voortaan de staatsgrenzen zouden worden. Het overheidsgezag
over het platteland en Breda kwam aan de Republiek der Verenigde Nederlanden
toe. Bestuurlijk gesproken betekende dit dat de Baronie vanuit Den Haag bestuurd
werd door de Staten-Generaal. Deze had het hoogste bestuursgezag en droeg zorg
voor de wetgeving. De uitvoering van de genomen besluiten van de Staten-Generaal
behoorde tot de taken van de Raad van State. Ook militaire en financiële zaken vie
len onder haar verantwoordel~jkheid.

In de praktijk werd de Baronie echter bestuurd door de Nassause Domeinraad
en haar I·leer. De Heer van Breda en de Baronie, sedert 1750 stadhouder en vrijwel
onafgebroken een telg uit het Huis van Nassau, had zeer veel macht. Hij controleer
de de dorpsbesturen, inde tienden en cijnzen en beheerde de geestelijke goederen.
Het belangrijkste en meest lucratieve recht echter was de benoeming van het stads
bestuur, ook wel Magistraat genoemd. 4

Het stadsbestuur in Breda bestond uit een drossaard en negen schepenen, van
wie een binnenburgemeester en een buitenburgemeester. De belangrijkste taken van
het bestuur waren het bevorderen van de plaatselijke voorspoed en veiligheid, hand
having van de rust, de openbare orde en van de algemeen aanvaarde non11en en
waarden. Anders dan tegenwoordig waren bestuur en rechtspraak in de achttiende
eeuw nog niet gescheiden. De Magistraatsleden waren niet alleen belast met het da
gelijks bestuur, maar vormden tevens de schepenbank, een college van schepenen dat
rechtsprak. 5

De drossaard vertegenwoordigde de Heer in het stadsbestuur en oefende zijn
ambt uit over de hele Baronie. Hij richtte dorps- en stadsbesturen op. De nieuwe
kandidaten werden jaarlijks door hem voorgedragen en aangewezen uit een betrek
kelijk gering aantal 'notabelste en dairtoe bequamste borgers ende ingesetene van de
stadt'. Binnen de overwegend katholieke bevolking waren niet steeds geschikte
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Brabantse kandidaten die voor benoeming in aanmerking kwamen te vinden. Na
1637 namen protestantse Hollanders eveneens zitting in de schepenbank.

In de sfeer van rechtshandhaving was de drossaard belast m.et de opsporing, ar
restatie en het verhoren van verdachten die een misdrijf zouden hebben begaan.
Voorts behoorde het tot zijn taken het recht te vorderen en droeg hij zorg voor de
tenuitvoerlegging van vonnissen. Op de rechtsdag zette de drossaard voor de sche
penbank de zaak uiteen. De schepenen spraken dan het schuldig of onschuldig uit en
bepaalden de straf. Zijn werkzaamheden zijn daarmee te vergelijken met die van de
huidige officier van justitie en de commissaris van politie.6 In Breda en op het platte
land werd hij voor de handhaving van de openbare orde en rust bijgestaan door de
dorpsschouten en -schepenen, de roedragers, nachtwakers, vorsters en schutters.7

In de achttiende eeuw valt de grote mate van versnipperdheid in het strafrecht
op. Het hele land was overdekt m.et een dicht net van plaatselijke en regionale recht
banken. De rechterlijke organisaties spraken niet recht volgens een uniform systeem
van rechtsregels, maar volgens regels die naar streek en plaats konden verschillen. Zo
was het recht in stad en land van Breda gebaseerd op gewestelijke- en stedelijke or
donnanties, plakkaten van de Landsheer of de Heer van Breda en beïnvloed door
elementen uit het lokaal- en gewoonterecht.

De versnipperde rechtspraak, die pas rond 1810 door eenheidswetgeving (Code
Penal) werd vervangen, heeft echter niet geleid tot een grote mate van willekeur en
rechtsongelijkheid. Hoewel voor hetzelfde delict een grote verscheidenheid aan
straffen werd opgelegd, had dat meestal niets met willekeur te maken. Voor de
rechtbank telden allerlei factoren mee, zoals specifieke omstandigheden en combina
tie van delicten, praktische overwegingen (zoals de aanwezigheid van het tuchthuis)
en vooral de persoonlijke omstandigheden (voorgeschiedenis, leeftijd, geslacht en re
putatie van de verdachte). Verder moet niet worden vergeten dat verdachten er be
lang bij hadden zoveelrnogelijk verzachtende omstandigheden aan te dragen. Uit het
gegeven dat zij bewust waren van de f:tctoren die de strafinaat konden beïnvloeden,
valt op te maken dat er van meer eenheid sprake is dan aanvankelijk werd gedacht.
Een zekere eenheid kwam eveneens tot stand, toen vanaf 1720 bij probleemgevallen
werd rechtgesproken 'op ingenomen advijs van de Juridicque Faculteijt in de
Universiteijt van Leijden'. 8 Een zwak punt in het rechtssysteem was het verschijnsel
dat vreem.delingen strenger gestraft werden dan inwoners van de jurisdictie. Het me
rendeel van de doodvonnissen, namelijk 36 van de 53, werd opgelegd aan niet-inge
zetenen, zie bijlage V.

Het Bredase gerecht was bekleed met de hoge rechtsmacht, dat wil zeggen dat
zij bevoegd waren zowel in civiele (boetstraffelijke) als in criminele (lijfmaffelijke)
zaken, inclusief zaken waarop de doodstraf stond. De bevoegdheid van de schepen
bank strekte zich uit over de hele Baronie, met uitzondering van de plaatsen
Roosendaal, Oosterhout en Wernhout.9

In Breda werd de strafProcedure in criminele zaken gekenmerkt door het extra
ordinaris proces. Dat wil zeggen: anders dan in het ordinaris proces, waar in beginsel
twee gelijke partijen voor een rechtbank een strijd uitstreden, is in de extra-ordinaire
rechtspraak de beklaagde voorwerp van onderzoek. De verdachte had geen recht op
juridische bijstand, werd eerder aan tortuur onderworpen en kon niet in hoger be
roep gaan. lO
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Vonnis werd alleen geveld op bekentenis. Als de beklaagde bleef ontkennen
konden de schepenen toestenuning verlenen om tot marteling over te gaan, waarbij
overigens wel werd gelet op de sociale positie van de verdachte. Het folteren van ei
gen burgers mocht pas plaatsvinden als er dusdanige aanwijzigen bestonden dat
schuld waarschijnlijk was. Volgens de plakkaten van 1595, 1614 en 1649 mochten
landlopers en vagebonden zonder voorafgaande toestenuning van de schepenen ge
pijnigd worden. 11 Het feit dat zij geen voldoende rekenschap van hun bestaan kon
den geven en, hoewel gezond van lichaam, hadden gebedeld of rondgelopen zonder
te bedelen, was voldoende om hen aan tortuur te onderwerpen. De op de pijnbank
verkregen bekentenis diende na de foltering 'buijten pijnen en banden van ijser' te
worden herhaald. 12 De bekentenis was de kern van het strafrecht. Behalve dat deze
nodig was om tot vonnis over te gaan, bestond er voor de beklaagde geen n1.ogelijk
heid tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

Het 2,ebied en bel/olkitlg

Stad en Baronie van Breda maakte in de achttiende eeuw deel uit van Staats
Brabant. Sedert 1500 vormde de Baronie een aaneengesloten gebied van dertien
heerlijkheden. Roosendaal en Nispen vormden samen als veertiende heerlijkheid
een exclave in het ten westen van de Baronie gelegen Markiezaat van Bergen op
Zoom.

De Baronie grensde in het noorden aan Holland, oostelijk aan de Meierij van
Den Bosch, in het zuiden aan het land van Turnhout en het Graafschap
Hoogstraten, en ten westen aan het Markgraafschap van Bergen op Zoom en het
land van Steenbergen. De oppervlakte van de Baronie bedroeg, inclusief de stad
Breda, 75.001 ha.

Kaart van Staats-Brabant

~ Bij Noord-l1rabant gevoegde gebieden /'

Luik$
/4. Cl.eT'mOnts

Bron: W. van Ham en J. Vriens, red., Historische kaart van Noord-Brabant 1975; 's-Hertogenbosch 1980.
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Breda ligt in het midden van de Baronie. In 1738 telde de stad vijftig straten en
ongeveer vijftienhonderd huizen. 13 De ligging aan de rivier de Mark was voor Breda
van bijzondere betekenis. Zonder deze rivier, de Mark of de Merk, zou aan Breda,
als een landstad, alle gemeenschap te water, met de steden der andere Provincien af
gesneden zyn geweest', aldus de visie van een tijdgenoot. 14

Kaart van Breda

Bron: Th. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, Den Haag 1744, GAB.

In de achttiende eeuw is er in de Republiek nauwelijks sprake van bevolkings
groei. Op Amsterdam, Rotterdam en Den Haag na, was de stedelijke bevolking tij
dens de achttiende eeuw in de Republiek erg achteruitgegaan. Zo telde Leiden in
1700 nog 54.000 inwoners, aan het eind van de eeuw bedroeg dit nog maar 30.000.
Delft had in 1739 een bevolking van 22.000 inwoners, in 1795 was de omvang ge
daald naar 13.737. 15 Dat deze neergaande lijn van de stedelijke bevolking niet opgaat
voor Breda blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel 1. Bevolkingsontwikke1ing Breda, 1699-1795

par
1699
1740
1795
1809

aantal inwoners
7.690
6.750
8.250
9.532

Bron: P.M.M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikke
ling in de Noordantwerpense Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850, Tilburg 1973, p.1A8; en T.
Kappelhof 'Schijnbare stabiliteit'. Uit: referaat voor de workshop 'A.rbeid en Transtèlrmatie', K.U.N. 1994
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We kunnen concluderen dat zich in de stad alleen in de eerste helft van de acht
tiende eeuw een vennindering van inwonertal heeft voorgedaan. In de laatste decen
nia is er sprake van een geleidelijke toename. 16

De bevolkingsontwikkeling op het platteland werd in de eerste helft van de
achttiende eeuw gekenmerkt door stagnatie. Zo telde het platteland, exclusief
Roosendaal, in 1690, 28.500 inwoners, terwijl in 1735 dit aantal nog steeds hetzelfde
was geblevenY Voor de tweede helft van de achttiende geldt dat de plattelandsbe
volking in 1762 met 30.380 inwoners, na 1786 snel toenam, namelijk van 32.000 in
woners naar 38.521 in 1810. 18

Sociaal-economische achtergrond

In het begin van de achttiende eeuw was Breda na Den Bosch de belangrijkste
handelsstad van Staats-Brabant. De haven diende als schakel in de doorvoerhandel
tussen de Hollandse stapelmarkt en het gebied van Luik en Aken. De voornaamste
handelsprodukten van Breda waren bier, lakens en tapijten. Van oudsher had Breda
een aantal voorrechten boven het omringende platteland. Zo bezat de stad het mo
nopolie van de lakennijverheid. De meeste Bredase ondernemers vonden hun be
staan in de kleinhandel, zij moesten het grotendeels van leveringen aan het garnizoen
hebben. 19

In de loop van de eeuw werd de economische ontwikkeling van de stad door
verschillende factoren geremd. De verzanding van de Mark, de teruggang van de
handel op Luik en Maastricht, oorlogshandelingen, de opkomst van het platteland en
de vermindering van het garnizoen, maakte van Breda een kwijnende provincie
stad.2o Aan het eind van de achttiende eeuw was de enige nijverheid van redelijke
omvang, de tapijtindustrie.

Door de economische malaise van Breda was de welstand onder de bevolking
gering. Een vrij kleine en rijke bovenlaag werd vooral gevormd door mensen die
een overheidsfunctie bekleedden.21

Het platteland van de Baronie had een overwegend agrarisch karakter. Van de
gezinshoofden werkte 72% in de landbouw. De nijverheidssector was van weinig be
tekenis en vond vooral in de noordelijk gelegen dorpen plaats.22

Een kenmerk van het platteland was dat het geen homogeen geheel vormde.
Aan de noordrand van de Baronie lagen de beemdendorpen, als Terheyden,
Ginneken en Oosterhout. Door hun ligging aan rivieren en een betere bodemkwali
teit ontwikkelden ze zich economisch en maatschappelijk sneller dan de heidorpen.
In het zuiden van de Baronie lagen de heidedorpen als Rucphen, Zundert en
Chaam. Het boerenbedrijf was in hoge mate autarkisch ingesteld en gericht op de
heidestreek. Er was nauwelijks nijverheid en de verbindingen waren ronduit slecht.

Na 1750 ging de bevolkingsgroei door de gelijkblijvende bestaansmogelijkheden
gepaard met de verarming van de minst welgestelden, de keuterboertjes op het plat
teland. Deze ontwikkeling leidde tot een toename van een groot aantallandloze ar
beiders. 23
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3. Criminaliteit en strcifrechtspleging

De Bredase schepenbank wees, in de periode 1700-1795, 611 personen in 513
vonnissen terecht. In vergelijking met een Hollandse stad als Delft is de omvang van
het totaal uitgesproken veroordelingen gering te noemen. Delft telde in dit tijdvak
534 vonnissen bij ongeveer de helft van het inwoneraantal, namelijk 15.000.24

Een laag aantal strafzaken was volgens de onderzoekster Florike Egmond ken
merkend voor Brabant. Zij stelt dat de grotere sociale en geografische afstand tussen
bevolking en overheid in Brabant geleid heeft tot een geringere aangiftebereidheid.
Inwoners uit de Brabantse dorpen moesten namelijk vanwege de uitgestrektheid van
de jurisdicties heel wat uren reizen om aangifte te doen. Het feit dat schepenbank
fimcties in handen waren van de protestantse elite heeft onder de katholieke bevol
king niet bevorderend gewerkt voor een vertrouwen in overheidsbemiddeling bij
conflicten, met name in de privésfeer. 25

Grafiek 1 Totaal aantal delicten volgens het vijfjaarlijkse voortschrijdend gemiddelde
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Delicten

Bron: Register van criminele vonnissen Breda

De criminaliteitsfrequentie kende gedurende de gehele eeuw een gemiddeld ni
veau van twaalf delicten per jaar. De spreiding van het aantal misdrijven over de on
derzochte periode vormt een grillig patroon, zie eventueel bijlage 1. Duidelijk is dat
de lijn van de jaarcijfers het hoogste punt aangeeft tussen 1715 en 1730 met een ge-
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middelde van zeventien delicten per jaar. Tussen 1730-1750 zette een daling in die
werd gevolgd door een stijging van ver boven het gemiddelde in de perioden 1750
1765 en 1780-1790. Bij een verdeling naar eeuwhelft blijkt dat de meeste criminali
teit, namelijk 60%, plaatsvond in de eerste helft van de achttiende eeuw. Na 1760
steeg het inwoneraantal, maar nam de criminaliteit verhoudingsgewijs niet toe. Van
invloed op de criminaliteitscijfers kunnen het niveau van de misdaad en ontwikke
lingen binnen het opsporings- en vervolgingsapparaat zijn geweest. OIn hieromtrent
duidelijkheid te krijgen dienen de verschillende delictscategorieën te worden nage
gaan.

Delicten naar cate.gorie

Bij een verdeling van de totale criminaliteit in misdrijfgroepen nemen de open
bare ordedelicten met 38% de eerste plaats in. Op de tweede plaats komen de ver
mogensdelicten met 28%, gevolgd door geweldsmisdrijven 20.5% en zedendelicten
9.2%. De categorie onbekende- en overige delicten nemen samen 4.3% voor hun
rekening.

Grafiek 2 Delictscategorieën

4%
9%

openbare orde

21 vermogen
%

geweld

zeden

divers

28%

Bron: H.. egister van criminele vonnissen

Welk aandeel hebben nu de verschillende delictsoorten in de ontwikkeling van
de totale criminaliteit? Grafiek 3 geeft hiervan een overzicht per vijfjaar.
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Grafiek 1 van het totaal aantal delicten laat een daling van de misdrijven zien na
1750. Uit grafiek 3 blijkt dat deze neergang voor rekening komt van zowel openbare
orde- en geweldsmisdrijven als de overige delictscategorieën in hun totaliteit. Drie
perioden van toegenomen criminaliteit springen eruit: 1710-1730, 1750-1765 en
1780-1790. De pieken werden voor een belangrijk deel gevormd door misdrijven
tegen de openbare orde.

Er is echter in de verhouding van de verschillende delictsoorten in de tweede
helft van de achttiende eeuw een toename te zien van de vermogensdelicten. Dit
was vooral een gevolg van het feit dat openbare ordedelicten in sterkere mate afila
men dan vermogensmisdrijven. Belangrijke verschuivingen deden zich voor in de
gewelds- en zedenmisdrijven. Na 1750 daalt het aantal geweldsdelicten, terwijl de
misdrijven tegen de zeden een relatieve stijging vertonen tussen 1755 en 1770.

In het criminaliteitspatroon wordt ook de verhouding tussen gewelds- en ver
mogensdelicten geregistreerd. In vergelijking met de eerste helft van de achttiende
eeuw, neemt het aantal geweldsmisdrijven na 1750 in sterkere mate af dan de ver
mogensdelicten. De verschuiving van geweld naar dief'ital kan iets zeggen over de
houding van de autoriteiten, maar ook over ontwikkelingen binnen de samenleving.

Openbare ordedelicten

Binnen het geheel zijn de openbare ordedelicten de dom.inante groep: 439 op
een totaal van 1152, een percentage van 38. Gemiddeld werden 23 delicten per vijf
jaar geregistreerd. In bijna tweederde van de gevallen betrof het bedelarij en landlo
perij\vagebonderij. Het overige deel werd in hoofdzaak gevormd door overtreding
van de ban, vilipendie (minachting overbrengen) van justitie, uitbraak gevangenis en
'behorend tot een bende' (subcultuur).

De frequentie van de delicten vertoont overeenkomsten met de algemene trend
van de totale criminaliteit. De grootste dynamiek is te zien in de eerste helft van de
achttiende eeuw, met name tussen 1709 en 1730. Van de 208 nusdrijven bestond in
die jaren 61% uit landloperij, bedelarij en 16% pleegde een nusdrijf tegen het over
treden van de plakkaten.

Bedelen en landlopen werden in de achttiende eeuw beschouwd als een serieus
probleem dat diende te worden aangepakt. 'Vooral de bewoners op het platteland
hadden nogal wat te verduren van landlopers, deserteurs, bendeleden, die al bede
lend en stelend aan de kost kwamen. De onveiligheid werd vergroot door het agres
sieve optreden van met name in groepjes samenwerkende bedelaars en de georgani
seerde misdaad. Zo brachten in de eerste decennia van de achttiende eeuw leden van
de bende der 'Heydenen en Egyptenaren' (zigeuners), de bende van 'Zundert' en de
bende der 'Moscovieters' enonne beroering onder de plattelandsbevolking teweeg.
Geregeld werden bewoners van afgelegen boerderijen en gehuchten, onder het uiten
van dreigementen veela.! samengaand met plundering en geweldpleging, gedwongen
hun geld en goederen af te staan.26

Ter bescherming van de veiligheid vaardigde de Staten-Generaal verschillende
plakkaten uit tegen 'landlopers, vagebonden, bedelaars hetzij onder de naam
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Heydenen, Egyptenaren ofte andersinte' voor het gebied van de gehele Genera
liteit. 27 Strenge sancties stonden op het overtreden van de plakkaten. Zo bepaalde
het plakkaat van 1695 dat een ieder die voor de eerste keer gearresteerd werd kon
rekenen op een geseling, terwijl bij een volgende aanhouding de straf verzwaard
werd met brandm.erking. De derde keer mochten de overtreders zelfs met de dood
worden gestraft. De weerslag van het repressievere beleid vinden we in de vonnis
senboeken terug. Tussen 1720 en 1730 sprak de Bredase schepenbank vijftien von
nissen tegen leden 'afkomstigh van het gebroetsel der soo genaamde heijdenen en
Egyptenaren' uit. De piek rond 1722 was het gevolg van de arrestatie van dertien zi
geuners.28 Zij werden schuldig bevonden aan het overtreden van de plakkaten, het
leiden van een zwervend bestaan en ontucht zoals 'levend in hoererij'. Eerder dan bij
andere gearresteerden het geval was, waren zij altijd 'suspect' van diefstal en geweld
pleging.29 Allen werden volgens de richtlijnen van de plakkaten gegeseld, gebrand
merkt en voor eeuwig verbannen uit stad en Baronie.

De daling in het aantal misdrijven tussen 1730-1750 is overigens niet alleen ken
merkend voor de Baronie, maar voor heel Staats-Brabant, Holland en Zeeland.3o Na
de piek in de vervolgingsfrequentie van zigeuners en het oprollen van verschillende
bendes vond er een schaalverkleining van de georganiseerde misdaad plaats. In de ja
ren veertig werd bovendien het dagelijks leven in Staats-Brabant beheerst door de
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748).31 Oorlogswoelingen en gebrek aan man
kracht bij de politie maakten dat er minder adekwaat werd opgetreden tegen landlo
pers en bedelaars.

De pieken van 1750-1760 en 1780-1790 nemen 106 misdrijven tegen de open
bare orde voor hun rekening, wat neerkomt op 66% voor de tweede helft van de
achttiende eeuw. Volgens de gangbare opvattingen nam het pauperisme sterk toe als
gevolg van afi1emende werkgelegenheid, dalende inkomsten en de, na 1740, stijgen
de graanprijzen. Voortgaande verarming in de Republiek is de voor de hand liggen
de verklaring voor het toegenomen aantal personen van buiten het rechtsgebied dat
wegens bedelarij\landloperij werd aangehouden.

De derde periode van toename van misdrijven begon zo'n tien jaar nadat de
eerste tekenen van economische teruggang zich in de stad hadden voorgedaan. In de
jaren '60 was de toch al kwijnende handel hard achteruitgegaan door de verzanding
van de Mark en de mislukte verkeerspolitiek.32 De landbouw maakte echter, als ge
volg van de gestegen voedselprijzen, een periode van bloei door.33 De relatieve wel
vaart op het platteland oefende grote aantrekkingskracht uit op hongerige mensen.
Niet alleen zwervers, ook inwoners van stad en land van Breda trokken er op uit om
daar te bedelen, te stelen of gewoon te werken.

De aanhoudende klachten over het groeiend aantal bedelaars en landlopers leid
den opnieuw tot het uitvaardigen van resoluties door de centrale overheid. Op 7 no
vember 1786 gaf de Staten-Generaal bevel tot het houden van een 'generale jagt' op
'gauwdieven, landlopers en bedelaers'. Daarbij moesten de Oostenrijkse Neder
landen en Staats-Brabant samenwerken. Ook de plaatselijke bevolking werd inge
schakeld.34 Het resultaat van het gecoördineerde opsporings- en vervolgingsapparaat
was de relatieve stijging van misdrijven als bedelarij/landloperij.
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Tussen 1750 en 1795 werden nog maar 160 openbare ordedelicten geregis
treerd. Dit betekende, ondanks de pieken, een afi1ame bilmen deze categorie. De te
rugloop kan ten dele verklaaTd worden door een nieuw beleid ten aanzien van de
paupers die al bedelend aan de kost trachten te komen. In plaats van strafrechtelijke
vervolging werd er gekozen voor een andere vorm van bestrijding van armoede.
Filantropen, kooplieden, armbestuur en stedelijke overheid werkten samen om nieu
we werkgelegenheid te creëren om zo verpaupering tegen te gaan. Vanaf 1775 wer
den de armen gedwongen deel te nemen aan de geboden vorm van werkverschaffing
in de daartoe opgerichte annenfabriek. Bij weigering en volharding in het strafbaar
gestelde gedrag, dat wil zeggen ongeoorloofd bedelen, kreeg men alsnog gevangenis-

lOl.TiE.

3. Plakkaat tegen be
delarij, afgekondigd
door de Bredase
magistraat.
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straf. In 1795 werkten een honderdtal mensen in de 'Vloertapijt Fabricq tot nut der
Armen'. 35 Vermoedelijk heeft dit beleid ook een afschrikwekkende werking gehad
op bedelaars en vagebonders afkomstig van elders.

Het is ook denkbaar dat door de neergang van de stedelijke economie er priori
teiten gesteld werden aan de vervolging van strafbare feiten. De schepenbank zou
dan veel bedelaars, om kosten te besparen, zonder vorm van proces de stad hebben
uitgezet op strafTe van opsluiting in het tuchthuis bij terugkeer.

Gedurende de achttiende eeuw vonnden de mobiele armen een betrekkelijk
grote groep in stad en land van Breda. Onder de bedelaars/landlopers bevonden zich
echtparen, in concubinaat levende paren, broers en zussen, afgedankte en gedeser
teerde soldaten, lieden die door een verbanning van huis en haard waren verdreven,
alleenstaande vrouwen, moeders met kinderen, personen n1.et een mobiel beroep,
naast mensen die zonder aanwijsbare reden met elkaar optrokken. In het algemeen
kenmerkte hun optreden zich als 'mild', waarbij ze erop uit waren gevoelens van
medelijden en liefdadigheid op te wekken. De vindingrijkheid die zij daarbij aan de
dag legden was groot. Een vaak gehanteerde methode was het voorwenden van ge
breken, het inzetten van kinderen als bedelaars of het ophangen van jamrnerlijke
verhalen. In 1786 werden de uit Oost-Friesland afkomstige Jan Jansse WelUlinga en
zijn echtgenote aangeklaagd voor landloperij en bedelarij. Tijdens het verhoor be
kende Jan dat hij 'door leugens en bedriegerijen hier en daar geld heeft weten te
krijgen'. Als verweer voerde hij aan 'uyt armoede' te hebben gehandeld. Wegens
müleiding van de 'goede luyden' werden beiden voor eeuwig verbannen uit de
Generaliteit.36 Soms stelden de bedelaars zich niet tevreden met wat er werd aange
boden en kwam er geweld aan te pas. Zo sloeg de 60-jarige Hendrik Brasselijn, een
gewezen varkens- en schapenhoeder uit Luik, een vrouw met een stok omdat zij
hem in plaats van een 'schotel heete pap' alleen maar melk had aan te bieden.37

Driekwart van de veroordelingen wegens bedelarij en landloperij trof de vreem
deling. Een groot deel van hen had een zwerftocht van vele jaren achter de rug. Het
vonnis tegen Johanna Ve1tman geeft een aardig beeld van de mobiliteit die de men
sen aan de dag legden. Zij was afkomstig uit Leer in Oost-Friesland, maar was naar
Groningen vertrokken. Daarna begaf ze zich naar Amsterdam. Na een bezoek aan de
hoofdstad was de volgende bestemming Rotterdam. Vervolgens zette zij haar reis
voort en kwam in Middelburg terecht, waar ze enige tijd verbleef Uiteindelijk werd
Johanna in Breda opgepakt omdat 'sij niet aleen nyt de herberg clandestien weg ge
gaan is zonder haar te gelagh betalen', maar ook van alles had gestolen.38

Ruim 33% van de openbare ordelicten werd gepleegd door vrouwen. Zij waren
in ruime mate vertegenwoordigd in zaken als bedelarij, landloperij, overtreding van
de ban en betrokkenheid bij banditisme. Opmerkelijk is dat tussen 1780-1790 de
vrouwen zelfs in de meerderheid waren. Het waren vooral (ongehuwde) vrouwen
die slachtofTer werden van de verslechterde economie in de Republiek. De beperkte
mogelijkheden om zelfstandig in het onderhoud te voorzien, dwong hen eerder dan
mannen tot illegale handelingen, met bedelen op de eerste plaats, om het hoofd bo
ven water te kunnen houden.39

Bij de bestraffing van landloperij en bedelarij was er de autoriteiten veel aan ge
legen zich van de overlast van landlopers en bedelaars te ontdoen. De meest gebrui-
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kelijke straf was verbanning tot maximaal tien jaar. Kwam er ook ontucht, diefstal of
bedreiging bij kijken, dan werd de straf flink verzwaard met een veroordeling tot de
geseling, brandmerken of enkele jaren opsluiting in het tuchthuis en eeuwige ver
banning. Bedelaars en landlopers die lid waren van een georganiseerde bende kon
den ook met de dood worden gestraft.

Vermogensdelicten

Na de misdrijven tegen de openbare orde hadden de vermogensdelicten met
28% een belangrijk aandeel in de criminaliteit. Per vijfjaar werden 17 delicten geno
teerd. Van de 324 delicten heeft 77% betrekking op diefstal. De overige 23% bestaat
uit heling, kerkroof, oplichting, knevelarij, fraude, onbetaalde schulden, smokkel,
verduistering, afpersing, valsmunterij, wisselruiterij en zakkenrollen. Er is grofWeg
een tweedeling te maken tussen ernstige vormen van vermogenscriminaliteit gepaard
met geweld tegen personen, bedreiging en plundering in vereniging, en lichtere vor
men als diefstal door een persoon gepleegd, oplichterij en zakkenrollerij.

Grafiek 5 vertoont een toename van de vermogensmisdrijven in de tijdvakken
1700-1707,1712-1740 en vanaf 1785-1795. Het gaat hier voornamelijk om veroor
delingen wegens diefstal, met een gemiddelde van 75 procent. Voor de fluctuaties in
de vermogenscriminaliteit is het logisch de verklaring in economische omstandighe
den te zoeken. Verwacht kan worden dat de misdaad toeneemt in een periode van
gestegen voedselprijzen. Grafiek 6 geeft een vergelijking van de roggeprijzen met
vermogensdelicten.
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Grafiek 5 Vermogensdelicten per vijfjaar
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Grafiek 6 Ontwikkeling roggeprijzen/vermogensdelicten in
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In de grafiek is geen verband te zien tussen een stijging van de roggeprijzen en
daarmee van de kosten van levensonderhoud en een toename van het aantal verm.o
gensdelicten. Zichtbaar is dat in duurte-jaren de omvang van de vennogensmisdrij
ven is afgenomen. Het blijkt dat 60% van de verm.ogensdelicten in de eerste helft
van de achttiende eeuw werd gepleegd. De grootste omvang van vermogenscrimina
liteit is tussen 1700 en 1740, terwijl die periode nog werd gekenmerkt door een re
latieve welvaart.

In deze jaren stonden een groot aantal leden van de georganiseerde misdaad te
recht. Behalve voor bedelen, vagebonderen en geweld, werden ze vooral aange
klaagd voor roof en meervoudige diefstallen met braak in vereniging. Kenmerk van
groepscriminaliteit is dat het langs andere patronen verloopt dan gelegenheidsdiefStal
len. 40 Bij deze criminelen ging het om georganiseerde roofexpedities, die nauwelijks
gebonden waren aan seizoenen. De activiteiten van bendeleden zijn niet altijd te
verklaren vanuit een economische achtergrond, hoewel dit zeker een rol heeft ge
speeld. Zij werden doorgaans ook gedreven door het avontuur en een zucht naar
materieel gewin, waarbij vooral de rijke boeren op het platteland het moesten ont
gelden. Dat het daarbij niet om kleine diefStallen ging blijkt uit de omvang van het
gestolen goed: één roofoverval leverde tussen de dertig en vijftig rijksdaalders, voed
sel en diverse kostbaarheden Op.41

Uit de vonnissen blijkt bovendien dat bendeleden in tegenstelling tot gelegen
heidsdieven een intensief crimineel verleden achter de rug hadden. Slechts éénmaal
maakt de bron melding van een relatie tussen hoge voedselprijzen en groepscrimina
liteit. Zo ontstond in 1709 'ten tijden als de granen seer dier waren', de lokale bende
van 'Zundert'. Tot 1714 stal deze in en rond het dorpje Zundert regelmatig grote
hoeveelheden graan, rogge, boekweit, brood, enzovoort. De buit was echter niet al
leen bestemd voor eigen consumptie, een groot gedeelte werd verkocht.42

Hoewel er volgens de grafiek dus nauwelijks sprake is van een verband tussen
annoede en verm.ogenscriminaliteit, wijzen diefStallen van vuile hen1.den, sokken,
veldvruchten, bijenkorven, hout en een karhuif waarvan kinderkleren werden ge
maakt, op de bestaande armoede op het platteland. 43 Verder lijkt honger een plausi
bele verklaring voor de diefstal van een vaars die geslacht, gedeeltelijk gegeten en in
gezouten werd.44

Er werd gestolen uit huizen, winkels, kerken en herbergen, uit schuren en de
stal, uit de tuin en het weiland, van bleekvelden en tijdens markten of kermissen. 45

Soms waren de dieven op zoek naar voorwerpen die gemakkelijk te verhandelen en
te belenen waren zoals loden bakken, koperen ketels, tinnen schotels en zilverwerk.
Doorgaans werd datgene weggenomen wat maar voorhanden was. 46 Vaak was het de
gelegenheid die de dief maakte. Zo kwam de voor dief~tal veroordeelde Alida
Blauw, in de verleiding toen ze langs het in brand staande huis van suikerbakker
]amez liep en wat zilverwerk ontvreemddeY Bij groepscriminaliteit was er meestal
sprake van een zorgvuldig voorbereide kraak. Leden van de bende van Zundert be
kenden dat zij vele jaren een 'compagnie geformeerd hadden en gecomplotteerd om
de huijsen ende goederen der goede ingesetenen te berooven'. 48

Een kwart van de vermogensdelicten werd door vrouwen gepleegd. Zij werden
doorgaans schuldig bevonden aan diefstal, heling, oplichting of medeplichtigheid. 49
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Huisdieverij kwam vooral voor in dienstbetrekking. Ook hier gold: de gelegenheid
maakt de dief, of dievegge. In 1781 verscheen de dienstmaagd Pietronella Janssen
voor de schepenen om.dat zij uit de 'Laeij van het Boeuffet in de Eetzaal', enkele zil
veren lepels en ander zilver kleingoed had ontvreemd. Het gestolen goed werd door
haar 'verset' bij de Bank van Lening, zij kreeg daarvoor 23 gulden en besteedde dit
aan opschik.5ü Als er vrouwen betrokken waren bij een spectaculair vermogensdelict,
gebeurde dit altijd in samenwerking met anderen. Zo verzamelden de vrouwelijke
leden van de bende van 'Zundert' informatie, verleenden onderdak aan medeplichti
gen, verborgen gestolen goederen, droegen zorg voor het contact met helers en be
leenden de gestolen buit in de lommerd. Bij de bende der 'Heydenen en
Egyptenaren' werden ze tijdens de nachtelijke roofovervallen uitgezet als wachtpos
ten. SJ Samenwerking vond eveneens plaats bij winkeldiefstallen waarbij ze voor aflei
ding zorgden. 52

Dief~tal was in de pre-industriële maatschappij een ernstig delict waar zware
straffen op stonden. Kleine dief~tallen zoals het stelen van hout of bijenstokken wer
den al gamv bestraft met geseling en te schande zetten op het schavot, brandmerking,
opsluiting in het tuchthuis of verbanning.53 Meervoudige diefStal met braak gold als
een delict met verzwarende omstandigheden en kon leiden tot de galg. 54

Uit bovengenoemde voorbeelden blijkt dat de vonnissen goed bruikbaar zijn
om een beeld te schetsen van de nood waarin een deel van de verdachten in de acht
tiende eeuw kwam te verkeren. Behalve dat armoede verscheidene malen werd ge
noemd als argument voor een vermogensdelict, zijn voedseldiefstallen, de vaak ge
ringe omvang van de buit en de hoge straffen die daar tegenover stonden, sterke in
dicatoren van annoede en honger als drijfVeer.

Geweldsdelicten

De agressie-of geweldsmisdrijven vormen 20.5% van het totale aantal delicten.
In totaal werden er 236 geweldsdelicten ten laste gelegd, hetgeen neerkomt op een
gemiddelde van twaalf per vijf jaar. De categorie geweld kan worden onderscheiden
in twee groepen: delicten tegen het leven en het lijf. Misdrijven tegen het leven zo
als manslag, doodslag en moord bepalen 27% van deze categorie. Het begrip moord
kan worden omschreven als doodslag met voorbedachten rade. Wanneer de vonnis
sen melding maken van doodslag of manslag dan is er geen sprake van opzet.
Misdrijven tegen het lijf bestaan uit lichamelijke of psychische letsels zoals agressie,
vechten, beledigen, messen trekken, mishandeling, bedreigingen, laster en vrijheids
beroving en nemen het overige deel voor hun rekening.
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Grafiek 7 Geweldsdelicten per vijfjaar
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Geweldpleging is geen constante in de criminele bron van stad en land van
Breda. Uit grafiek 7 blijkt namelijk dat het aantal geweldsnlisdrijven tot 1740 ver bo
ven het genliddelde uitkomt. Over deze veertig jaar werden 53 delicten tegen het
leven gepleegd en 101 tegen het lijf. Samen bedroegen ze ca. 76% van het totaal
aantal geweldplegingen.

Bezien we de herkomst van de geweldplegers dan werden verreweg de meeste
misdrijven door inwoners van stad en land van Breda gepleegd, rnet uitzondering
van de eerste decennia. In die jaren bepaalden deserteurs en ontslagen huurlingen na
de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), in kleine groepjes samenwerkende landlo
pers, leden van de bende der 'Heydenen of Egyptenaren', kortom mensen van bui
ten de jurisdictie, het beeld van de geweldscriminaliteit. Afpersing, mishandeling,
plunderingen en andere vormen van geweldgebruik behoorden tot de criminele stijl
van deze misdadigers.

De geweldsdelicten door inwoners gepleegd betroffen doorgaans éénmalige ont
sporingen. Conflicten ontstonden op straat, in herbergen en in huiselijke kring. De
kleinste meningsverschillen gingen spoedig over in schelden, het uiten van bedrei
gingen en liepen uit op vechtpartijen.ss Het drankgebruik bevorderde eveneens het
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ontstaan van ruzies, terwijl de gewoonte om messen te dragen kon leiden tot steek
partijen, soms met dodelijke afloop.56

Omdat het stadsbestuur baat had bij het verbruik van alcohol waren maatregelen
van die zijde moeilijk. De accijnsrechten, de bier- en jeneverbelasting, vormden na
melijk een groot percentage van de stedelijke ontvangsten.57 Slechts vanuit politieke
motieven voelde het stadsbestuur zich gedwongen maatregelen te treffen: de versto
ring van de openbare orde en rust als gevolg van dronkenschap. Om het drankver
bruik terug te dringen werden onder andere taptijden ingesteld en het verblijf in ta
veernen na de avondklok verboden. Bij tijd en wijle vaardigde de Bredase overheid
ordonnanties uit, die preventieve maatregelen inhielden om geweld met fatale afloop
te bestrijden. Zo werd op 20 februari 1727 bij publicatie afgekondigd: 'De meenig
vuldige doodslagen die meerendeels geschieden met messen hebbende een scherpe
punt, verbieden dat niemand ten plattenlande een mes met scherpe punt, daer mede
men ijmand kan steeeken, sal mogen bij sigh hebben op straffe van een boete van
drije gulden'. 58

De daling in het aantal geweldsmisdrijven ná 1740, wijst erop dat de samenle
ving van stad en land van de Baronie minder gewelddadig werd. Verklaringen voor
deze afiume, die overigens kenmerkend is voor heel Europa, worden gezocht in
mentale factoren. Zo wijst de historicus en antropoloog Anton Blok op het gegeven
dat in de vroeg-moderne tijd de 'eer' van iemand steeds minder geassocieerd werd
met zijn uiterlijk of fysieke kracht. Dit proces begon·al in de middeleeuwen en is
daarmee onderdeel van een Europees civilisatieproces. In de tweede helft van de
achttiende eeuw kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling terecht, vooral
door de invloed van de kerk. 59 De afÏ1ame kan ook in verband worden gebracht met
de ontwikkeling van het vermogen tot identificatie. Het individu leerde zich te ver
plaatsen in de ervaringswereld van de ander. Dit leidde tot een toenemende gevoe
ligheid voor het lijden en de dood van medemensen.6o Kenmerkend voor dit proces
was dat het zich verspreidde vanuit de elite naar de lagere sociale groepen.

De bestraffing in de categorie geweldsdelicten is zeer verschillend al naar gelang
de ernst van het geweld, het feit of er verzachtende omstandigheden golden, enzo
voort. Op moord stond altijd de doodstraf Uit het hoge aantal veroordelingen we
gens manslag of moord bij verstek blijkt dat veel daders hun aanhouding niet af
wachtten en vluchtten naar een andere jurisdictie. De standaardstraf bij een verstek
vonnis was eeuwige verbanning met confiscatie van de goederen en de toevoeging
dat indien de dader in handen van justitie viel de goederen werden geconfisceerd en
doodstraf door ophanging of onthoofding zou worden voltrokken.

In geval van zelfverdediging ging de rechtbank niet tot vervolging over. Eén en
ander blijkt uit een voorval dat zich op 12 november 1792 in Etten afspeelde. Voor
het huis van Anthonie Dielemans verscheen een groep van acht vagebonden die on
der bedreigingen en beschietingen geld eisten. Anthonie's zoon schoot terug waar
door één van de bendeleden dodelijk getroffen werd. De zoon kreeg vrijspraak op
grond van het aanvullend plakkaat van 14 oktober 1723 'op het plegen van insolen
tien, dieverijen en geweldpleging'. Dit plakkaat had als uitgangspunt, dat men 'ter
bescherming van eigen of anderer leven off goedt' het recht van verdediging en aan
val bezat.61 De schepenbank veroordeelde het slachtoffer behalve 'omme op een
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4. Details van de oostwand van de hal van het gemeentehuis. De gestelCte festoenen symboliseren de deug
den 'voorzichtigheid" en "wijsheid" (links) en "matigheid" en gerechtigheid" (rechts).

horde langs deeser stads straaten naar de gerechtszaak gesleept te worden' en 'aldaar
door den scherpregter aan een mik te werden opgehangen', ook in de kosten van
justitie.62

Steek- of schietpartijen zonder dodelijke afloop werden in de regel bestraft met
een geldboete of opsluiting in het tuchthuis. In de vonnissen werd dan meestal ver
wezen naar de plakkaten van 6 september 1661 en 25 november 1665 'opt stuck van
vegterijen, quetsen en dootslaan'.63 Zo kreeg Adriaan Stoops in 1701 voor het trek
ken van een mes 25 gulden en voor het steken 75 gulden boete opgelegd.

Geweldsdelicten waren voornarnelijk een mannenaangelegenheid; vrouwen na
men slechts 8?-{1 voor hun rekening. Vennoedel~jk was het sociale leven van de vrou
wen, dat zich in hoofdzaak tot kerk, kinderen en keuken beperkte, de oorzaak van
het geringe aantal geweldmisdrijven.64 Bij mannen speelde het geweld zich door
gaans buitenshuis en in herbergen af, waardoor de kans voor strafrechtelijke vervol-
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ging vergroot werd. Bovendien leidden de fYsieke kracht en de behendigheid in het
omgaan met wapens ertoe dat geweldsdelicten bij mannen ernstiger van aard waren.
Hierdoor vonden de gevallen van geweldpleging door mannen eerder hun weg naar
de rechter dan bij vrouwen.

Een specifiek vrouwengeweldsdelict was kindernlOord. De criminele bron
maakt hier vier keer melding van. 65 In drie gevallen betrof het ongehuwde moeders
die een functie hadden als dienstmaagd en uit angst voor ontdekking in paniek hun
onwettige kind hadden gedood. Bij de totstandkoming van het vonnis legden de
omstandigheden van de verdachte vrouwen veel gewicht in de schaal. Tweemaal
oordeelde de schout dat hun handelen niet 'malitieus' , maar een uiting van paniek
was geweest, waarvoor ze een geseling en eeuwige verbanning kregen. Op 'ombren
gen', dat wil zeggen het kind opzettelijk doden, stond altijd de doodstraf.66 Zo werd
Catharina Boot wegens het doodsteken van haar pasgeboren zoon~je, veroordeeld
om met een 'pop in haar armen geworgd te worden'. Behalve het ontkomen aan de
dreigende schande wijt de historicus Beatty kindernlOord ook aan het probleem voor
vrouwen om het verzorgen en opvoeden van een kind te combineren met een baan.
Bovendien hadden ongehuwde moeders een grote kans om ontslagen te worden. 67

iWisdrijven tegen de zeden

In de onderzochte periode werden 107 nlisdrijven tegen de zeden genoteerd,
daarmee vormden ze 9.2% van de totale criminaliteit. Gemiddeld werden er zes ze
denmisdrijven per vijfjaar geregistreerd. Het geringe aantal zedendelicten was onge
twijfeld een zwakke afspiegeling van de werkelijkheid. Waarschijnltjk speelt het be
ruchte 'clark number' in deze categorie een grote rol, omdat overspel, onecht huwe
lijk, concubinaat en (illegale) prostitutie weinig kans hadden ontdekt te worden.
Deze zaken werden namelijk niet actief door de schout vervolgd, maar kwamen vaak
bij toeval aan het licht. Zo kon de mdding van een onecht kind door de vroed
vrouw of de arrestatie wegens een ander delict, een misdrtjf tegen de zedelijkheid
boven water brengen. Bovendien nam de protestantse kerk een deel van de rechter
lijke taken op haar schouders. Zij was bevoegd om voor lidmaten recht te spreken in
zaken als echtscheiding en buitenechtelijke escapades.

De meeste misdrijven, namelijk 39%, hielden verband met het huwelijk name
lijk overspel, clandestien huwelijk, bloedschande, verlating en echtbreuk. Ongehuwd
samenwonen, regehnatig aangeduid als 'ontuchtig leven' of 'levend in hoererij', nam
37% voor zijn rekening. Aanranding en verkrachting vormden 14% van de zeden
misdrijven en 10% bestond uit prostitutie.
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Grafiek 8 Zedendelicten per vijfjaar
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Bron: Register van criminele vonnissen Breda

In grafiek 8 is een concentratie van de misdrijven tegen de zeden te zien tussen
1720-1730 en 1755-1770. In beide tijdvakken werd 66% van het totale aantal zeden
delicten gepleegd. Gedurende de eerste periode werd van de 23 zedendelicten, zo'n
80% vervolgd naar aanleiding van een ander delict. De piek ontstond vooral door de
arrestatie van leden van de bende der 'Heydenen en Egyptenaren'. Uit de betreffen
de vonnissen blijkt dat de verdachten ook wegens hun ontuchtige levenswandel
werden veroordeeld. 68

Vanaf 1755 tot 1770 is er sprake van een verdubbeling van het aantal zedenmis
drijven. Het ging hier 21 maal om delicten die het huwelijk schonden en het gezin
aantastten tegenover vijf keer in de jaren 1720-1730. Het aantal veroordelingen we
gens prostitutie vervijfvoudigde. Uit de literatuur komt naar voren dat deze stijging
ook in andere delen van de Republiek plaatsvond.69 Vermoedelijk is dit te verklaren
uit het feit dat ook in stad en land van Breda de belangstelling toenam van de kerke
lijke- en wereldlijke overheden voor het zedelijk fatsoenlijk leven. Dit gold niet al
leen voor het hebben van een vaste woonplaats, maar ook voor de wettigheid van
het huwelijk en de kinderen die daaruit voortkwamen. In de genoemde piek werden
zedenmisdrijven meerdere malen ook als afzonderlijk delict vervolgd.
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Ontucht was zowel bij mannen als vrouwen het meest voorkonîende delict, na
melijk 33.6(1(') van het totaal aantal zedenmisdrijven.

De in 'hoererij' levende paren waren afkomstig uit de lagere regionen, de on
derkant van de samenleving. Bedelaars, vagebonden en bendeleden wisselden vaker
van partner als gevolg van hun onzekere, mobiele leefwijze. Ook kwam er soms een
einde aan de relatie omdat de partner zijn straf moest uitzitten of ter dood was ver
oordeeld.70

Het meest gepleegde delict in verband met het huwelijk was buitenechtelijke
seksualiteit. Overspel gold als een ernstig misdrijf, waarop niet alleen boetes, maar
evengoed verbanning of tuchthuisstraf in het vooruitzicht werden gesteld. Bij de ge
reformeerden was het tevens een grond voor echtscheiding?! Dit overkwam op 9
mei 1725 Hendrina Heijblom, huisvrouw van de officier Isaak van Doorschot. Het
delict kwam indertijd aan het licht, nadat haar 'overspelig kind' op 29 september
1723 hervormd gedoopt was. Haar man kon de vader niet zijn, omdat hij al bijna
een jaar in Engeland verbleef Hendrina kreeg als straf eeuwige verbanning en con
fiscatie van eenderde deel van haar goederen. Het huwelijk werd door de schepen
bank ontbonden.72

Niet alleen gehuwde personen, maar ook degenen met wie het overspel begaan
was, stonden aan vervolging bloot. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de rechtszaak die op
22 maart 1770 tegen de bedelaars Christiaen de Vos en Johanna van den Bergh,
werd gevoerd. Christiaen verklaarde dat hij in 1755 aan het Leprozenhuis in
Haarlem een Lazarusbrief gehaald had. Als melaatse was hij niet langer verdacht van
illegaal bedelen. Tijdens de berechting kwam de nadruk echter te liggen op het on
wettig samenleven met Johanna. De rechtbank beschuldigde Christiaen van drie za
ken: bigamie, ontucht en overspel. Hij werd gezien zijn armoedige staat niet veroor
deeld tot een boete, maar kreeg eeuwige ban uit stad en Baronie opgelegd.
Opvallend is dat de vrouw in kwestie zwaarder werd gestraft. Johanna kreeg wegens
overspel en bedelen als straf drie jaar opsluiting in het tuchthuis en eeuwige ban uit
stad en Baronie opgelegd.

In de ogen van zowel de kerkelijke als wereldlijke overheid was incest een 'swa
ere crime' die streng moest worden gestraft?4 Het begrip 'incest' werd destijds rui
mer opgevat dan tegenwoordig. Zo werd Johal)lla van Rijsbergen wegens 'incestu
euse conversatie' met de broer van haar overleden man veroordeeld tot eeuwige
ban.75 Huwelijken tussen eerste graads verwanten waren (en zijn nu nog) verboden.
Huwelijken tussen aangetrouwde broers en zusters waren niet toegestaan, ondanks
dat hier bloedverwantschap immers geen rol speelde. Aanverwante trouwlustigen
konden echter dispensatie van de regels omtrent de verboden graden aanvragen. Een
negatieve uitslag betekende lang niet altijd dat van het voorgenomen huwelijk werd
afgezien. In 1721 moest Pieter Denijs Deckers uit Dongen voor de schepenbank
verschijnen, omdat op hem de verdenking viel dat hij clandestien gehuwd was.
Tijdens de zitting bekende hij in het geheim met de zus van zijn overleden vrouw
elders te zijn getrouwd, ondanks dat een verzoek dat hij daartoe had ingediend eer
der door de pastoor van Dongen was afgewezen. De rechtbank oordeelde dat dit hu
welijk wegens 'incestieuse handel ende bloedschande' niet gesloten had mogen wor
den. Het huwelijk werd nietig verklaard en de overtreders van de huwelijksvereisten
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werden voor eeuwig verbannen. ï6 Ook het verzoek van de weduwnaar Willem
Wevers uit KJeijn-Dongen om te mogen hertrouwen met zijn schoonzuster werd
'als strijdig met de wet' door de Dongense magistraat afgewezen. Willem legde de
weigering naast zich neer en op 30 januari 1757 werd het huwelijk in Tilburg geslo
ten. ïï Als echtpaar vestigden zij zich 'weederom onder Kleijn-Dongen', waar het
'onechte' huwelijk niet onopgemerkt bleef De strafmaat was het 'van nul en gener
lei waarde' verklaren van het huwelijk plus een veroordeling tot verbanning voor
langere tijd.

'Malitieuse' verlating van de huwelijkspartner, dat wil zeggen moedwillige op
heffing van de samenwoning, kwam twaalf m.aal voor de rechtbank. ï8 De strafmaat
hiervoor was moeilijk vast te stellen omdat het in alle gevallen om de bestraffing van
verschillend~delicten tegelijk ging. ï9

Ook voor prostitutie gold dat deze zaken niet actief door de schout werden op
gespoord. In de achttiende eeuw was seksueel verkeer buiten het huwelijk niet toe
gestaan. Over het algemeen trouwde men op latere leeftijd, waardoor vele mannen
hun toevlucht zochten bij publieke vrouwen. Van overheidswege werd dit ver
schijnsel, hoewel van kerkelijke zijde afgekeurd, oogluikend toegestaan en getracht
binnen welomschreven perken te houden. Onder stedelijk toezicht stonden de bor
delen die gevestigd waren in het centrum, met name in de Pasbaan, Akkerstraat,
Potkanstraat en het Nonnenveld.8o Niet getolereerd werd de illegale prostitutie bui
ten de hoerhuizen of toegewezen straten om.

Veelzeggend is in dit verband de aanhouding van een tippelaarster in het
Mastbos van Breda. Zij werd in 1763 door justitie 'gewaarschouwt om uijt deese
stad te vertrekken'. Bij het niet opvolgen van dit bevel zou zij met opsluiting in het
tuchthuis gestraft worden. 8i Al vergrootte clandestiene prostitutie het gevaar van een
arrestatie, zelden vormde het een zelfstandig motief tot strafi'echtelijke vervolging.

Elizabeth MuIders en Marie Weeder, beiden 23 jaar en afkomstig uit Venlo,
werden pas voorgeleid nadat zij alle regels van de samenleving hadden overtreden.
Tot hun clientèle behoorden de Zwitserse soldaten, die zij in herbergen en taveernes
oppikten. Wegens clandestiene prostitutie waren zij al eerder door de gerechtsdie
naars, met vermaningen en dreigementen, 's avonds buiten de poort gezet. De derde
keer werd hen noodlottig. Elizabeth en Marie verschenen voor de rechter nadat zij
zich aan diefstal hadden bezondigd. Beiden werden streng gestraft: vier jaar tuchthuis
en eeuwige ban uit stad en Baronie.82

Bij het besluit om prostituée te worden zal armoede en werkloosheid zeker een
rol hebben gespeeld. Zo verklaarde Agnes Otten op 12 april 1756 aan haar onder
vragers dat 'ze te Erkelens de kost niet kon winnen, dat ze in de Stadt gekomen
Zijnde aanstonts met die van het Garnizoen in een Suspect huys heeft verkeert'.
Tamelijk hardvochtig oordeelde de rechtbank dat 'Vreemde en Suspecte
Vrouwpersonen strekken tot werkelijk nadeel van het Garnizoen... en oversulks der
gelijk gespuijs zoveel mogelijk behoort te werden geweert'. De straf loog er niet om:
vier jaar tuchthuis en verbanning voor eeuwig. 83

De gearresteerde prostituées waren allemaal afkomstig van buiten de jurisdictie.
Voor alleenstaande vrouwen en jonge meisjes betekende vooral de aanwezigheid van
een garnizoen een gegarandeerde bron van inkomsten. Streng gestraft werden de pu-
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blieke vrouwen die 'groote Schandalen en veele ongeregeldheden' hadden veroor
zaakt.84 De rechters richtten zich niet zozeer tegen het 'zedeloze' karakter van de
vrouwen, als wel tegen de verstoring van de openbare orde.

De straffen voor aanranding en verkrachting waren eveneens niet gering. Zo
kregen vier jongemannen die onder dronkenschap diverse dienstmaagden hadden
aangerand, behalve een boete van 200 gulden ook twee jaar banstraf.S5 Wegens aan
randing werd in 1761 een schoolmeester bij verstek 'infàam en inhabiel, om eenige
ampten off bedienige in deese Stad en Baronie van dien te exerceren' verklaard en
eeuwig verbannen. Deze eerloosheidsstraf betekende een vermindering van de bur
gerlijke waardigheid en het verlies van bepaalde burgerlijke en staatkundige redi
ten. 86 Verkrachting werd gestraft met 30 jaar verbanning of geseling en 25 jaar op
sluiting in het tuchthuis.s7

Het aandeel vrouwen is met ruim 45% in vergelijking met de overige delicten
categorieën bijzonder hoog. Sexualiteit van vrouwen stond vanwege het behoud van
hun eer en goede naam onder strenge controle. De kans om voor een zedendelict
veroordeeld te worden was bij vrouwen groter dan bij mannen. Vanaf 1704 waren
vroedvrouwen verplicht alvorens zij bij de verlossing hulp boden, te vragen wie de
vader van het te verlossen kind was. ss In die gevallen waarbij de vader 'onbekend'
was, dat wil zeggen: de moeder wist wel wie de vader was, maar hij wilde of kon
noch met haar trouwen, noch het vaderschap erkennen, moesten de ongehuwde
vrouwen voor de rechtbank verschijnen. Mannen genoten behalve over meer sexu
ele vrijheid, ook over betere mogelijkheden om in hun onderhoud te voorzien dan
vrouwen. De hoge huwelijksleeftijd en het grote vrouwenoverschot waren er de
oorzaak van dat veel alleenstaande vrouwen jarenlang voor zichzelf moesten zor
gen.89 Door gebrek aan arbeid verlieten zij hun woonplaats en raakten aan het zwer
ven. Sommigen belandden in de illegale prostitutie, waardoor zij met justitie in aan
raking kwamen.

Stads- en plattelan.dscriminaliteit

Van 425 delinquenten werden tijdens de verhoren ook de delictsplaatsen geno
teerd. Om enigszins een idee te krijgen van de aard van de delicten en de plaats waar
zij gepleegd werden in stad en land van Breda, zijn vanzelfsprekend niet de misdrij
ven meegerekend die buiten het rechtsgebied hadden plaatsgevonden.
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Grafiek 9 Verhouding plaats van het delict
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Op grond van grafiek 9 kunnen we vaststellen dat 34% van de delicten gepleegd
werden in Breda en het overige deel in de Baronie. Van een groot gedeelte van de
delicten die in de Baronie plaatsvonden is bekend in welk dorp het misdrijf zich af
speelde, zie eventueel de bijlagen IIIa en IIIb. Bij een verdeling van het aantal delic
ten kwam 21 % voor rekening van de beemdendorpen en 27% voor de heidedorpen.
De grafieken 10a en 10b geven de verhoudingen weer van de onderscheiden delict
soorten van stad en land van Breda.

Grafiek 10a Verhouding soort delict platteland
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Grafiek lOb Verhouding soort delict Breda

geweld
30%

Bron: Register van criminele vonnissen Breda

vermogens
27%

Bij een vergelijking van de verschillende delictsoorten blijkt de tegenstelling tus
sen stad en platteland het grootst in de hoeveelheid zeden- en openbare ordernisdrij
ven. Op het platteland vonden aanzienlijk minder zedendelicten plaats dan in de stad
Breda. Verklaringen hiervoor dienen gezocht te worden in de sterkere sociale con
trole van de gemeenschap op het platteland, de grotere geografische afstand waar
door deze zaken buiten de rechter om geregeld werden en de afWezigheid van pros
tituées. 9o

Banditisme, landloperij en vagebonderij zijn kenmerkend voor een plattelands
gebied en verklaren daarmee het hoge percentage openbare ordedelicten op het plat
teland. Met name de heidestreek bood door de beschutting van het landschap, een
slecht wegennet en een lage bevolkingsdichtheid de ideale verblijfplaats voor in klei
ne groepjes samenwerkende vagebonders en bedelaars. Reeds in 1706 maakten sche
penen melding van het feit dat de bewoners 'aen heyden en kanten' door 'de bedela
ers gedwongen worden alles te geven, wat sij maar begeren off eyschen'.91 Leden van
de georganiseerde misdaad hadden een opvallende voorkeur voor grote, afgelegen
boerenhoeven in het grensgebied tussen heide- en zandgronden. Zij vormden een
aantrekkelijk doelwit, te meer omdat ze dichtbij de beschutting van bossen en met
houtgewas begroeide heidevelden op de zandgronden gelegen waren. De nabijheid
van grenzen stelde de criminelen bovendien in staat bij onraad snel naar een andere
jurisdictie te vluchten. 92

Breda daarentegen was een ommuurde stad met veel bewaking en een hoge
concentratie van inwoners op een klein gebied. Zij bood geen ideaal terrein voor
bendeactiviteiten of in kleine groepjes opererende landlopers en vagebonders. In de
stad werden vrijwel alle openbare ordedelicten individueel gepleegd, slechts in enke
le gevallen door groepjes van twee personen. Ook bleek uit enkele vonnissen dat ge
arresteerde bedelaars eerder voor hun delict door het stadsbestuur bij Politieke
Resolutie, dat wil zeggen zonder vorm van proces, buiten de poorten waren ge
leid.93
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Wat betreft de omvang van de gewelds- en vermogensdelicten lopen stad en
platteland nauwelijks uiteen. Wel was er een verschil in soort delicten. Zaken als
smokkelen, diefstal van vee, veldvruchten, bijenstokken en hout waren typische plat
telandsdelicten. In de stad bestond de vermogenscriminalteit voornamelijk uit win
keldiefstallen, fraude, zakkenrollen en diefstal in dienstbetrekking. Agressieve vor
men van bedelarij, verzet bij een arrestatie, brandstichting, roofovervallen en her
bergruzies veelal gepaard met gewelddadig optreden, karakteriseerden de
geweldscriminaliteit op het platteland. Kenmerkend voor het geweld in de stad wa
ren burenruzies, n1.ishandelingen in huiselijke sfeer, moord en manslag.

Geografische herkomst van de delinquenten

De woon- of geboorteplaats van de geatTesteerde geeft inforn1.atie over de rol
van vreemdelingen in de criminaliteit. Van 504 verdachten was het mogelijk de
plaats van herkomst te achterhalen. De onderstaande tabel geeft hiervan een over
zicht.

Tabel 2. Herkomst van in Breda veroordeelden, 1700-1795

gebieden

Breda
Baronie excl. Breda
Overig Nederland
Zuidelijke Nederlanden
Duitsland
Frankrijk
Overige landen
Onbekend

totaal

Bron: Register van criminele vonnissen Breda

abs.

96
160
103
93
31
14
7

107

611

%

15.7
26.2
16.8
15.2
5.1
2.3
1.1

17.6

100

Van de delinquenten die voor de rechtbank van Breda terechtstonden was 42%
afkomstig uit het rechtsgebied, waarvan 16% uit Breda en 26% uit het omringende
platteland. Meer dan de helft, 58%, kwam uit een gebied buiten stad en land van
Breda. In vergelijking met andere jurisdicties in de Republiek, is het aantal autocht
one delinquenten laag te noemen. Diederiks vermeldt een gemiddelde van 75% voor
de Republiek, uitgezonderd de jurisdictie Holland en Waterland met 65%.94
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Het hoge percentage veroordeelden van elders kan deels verklaard worden door
de geografische positie van stad en land van Breda. Grenzend aan verschillende juris
dicties was het een komen en gaan van vreemdelingen. Onder hen zaten passanten,
kooplieden, joden, zigeuners, werklozen op zoek naar seizoensarbeid in de kleige
bieden, verbannenen en soldaten. De aanwezigheid van gedeserteerde soldaten en
ontslagen huurlingen was vooral een gevolg van de krijgshandelingen die tussen
1690-1710 en in de jaren na 1740 in de Zuidelijke Nederlanden plaatsvonden. Een
groot deel van hun illegale activiteiten bestond uit bedelen, landlopen, dief,tal en
roof De grote omvang van veroordeelde vreemdelingen is ook te verklaren doordat
mobiele groepen bij voorbaat verdacht waren van illegale handelingen, waardoor zij
eerder aan vervolging blootstonden.

Onder de ingezetenen van het rechtsgebied was ruim eenderde van de gearres
teerden geboortig van of woonachtig in Breda. De stad was ten opzichte van het
platteland met 37.5%) van de gearresteerden oververtegenwoordigd, gelet op het aan
deel van de geschatte Bredase bevolking (8300) op de totale bevolking (29.583) van
de jurisdictie. Oftewel 28% in het midden van de achttiende eeuw. Van de 160
delinquenten uit het platteland woonden 99 in de beemdendorpen en 61 in de hei
dedorpen. Binnen het platteland leverden de beemdendorpen 38.6% van de gearres
teerden op een bevolkingsaandeel van 42% (12.393). Voor de heidedorpen bedroeg
dit 23.8% op 30% van het bevolkingsaandeel (8890).95 Deze dorpen lagen verder
verwijderd van de stad Breda dan de beemden, waardoor de aangiftebereidheid
geringer was. Vermoedelijk bracht ook de grote sociale controle van de kleine ge
lTleenschappen met zich mee dat vele zaken buiten de strafi:echter om werden gere
geld. 96

Het aantal buitenlanders onder de delinquenten is in vergelijking met het aantal
inwonenden in de onderzochte periode niet constant gebleven.

Tabel 3. Herkomst delinquent per periode in percentages

periode
1700 tot 1725
1725 tot 1750
1750 tot 1775
1775 tot 1795

Breda
22.3
16.7
8.2

12.2

Baronie
24.7
27.6
21.2
40.5

Elders
29.3
43.6
51.2
44.6

Onbek:end
23.7
12.1
19.4
2.7

Bron: Register van criminele vonnissen Breda

In het begin van de achttiende eeuw was het relatieve aandeel van personen van
elders in de criminaliteit nog gering. Waarschijnlijk lag dit aantal in werkelijkheid
veel hoger gezien de vele vonnissen waarin geen melding gemaakt werd van de her
komst van de delinquent. Met name in de periode 1750-1775 werden veel buiten
landers veroordeeld. De relatieve stijging is vooral een gevolg van de nasleep van de
Oostenrijkse Successieoorlog in de Zuidelijke Nederlanden. Verder veroorzaakten
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de bevolkingsgroei, stijgende voedselprijzen en de inkrim.pende arbeidsmarkt in de
Republiek voor een grote mobiliteit onder de bevolking. Onderweg probeerden ve
len al bedelend en stelend in leven te blijven. Ook vond er na 1761 in de Republiek
een schaalvergroting plaats van de banvonnissen, waardoor de toestand ontstond dat
n"len geconfronteerd werd met verbal1l"lenen uit nog verder weg gelegen streken.97

Uit het lage percentage 'onbekend' in de periode 1775-1795 valt af te leiden dat de
rechtbank bij de registratie van de processen uitvoeriger te werk ging. Opvallend in
het laatste kwartaal van de achttiende eeuw is het aandeel van de delinquenten uit de
dorpen van de Baronie. VelIDoedelijk was dit een gevolg van de toegenomen ar
moede onder de keuterboertjes op het platteland. Om te overleven waren ze ge
noodzaakt met illegale activiteiten hun budget aan te vullen.

Sociale herkomst van de delinquenten

Het ambt of beroep dat mensen uitoefenen bepaalt in hoge mate de plaats in de
samenleving en de relatie tot anderen. Sommige beroepen zullen wat meer risico van
crimineel gedrag in zich sluiten dan andere. Zo kon een mobiel beroep als handelaar,
muzikant of marskramer tevens als dekmantel voor illegale handelingen dienen. Het
beroep bepaalt ook de kwaliteit van het bestaan. Iemand met een hoge functie,
waaraan hij veel sociaal prestige ontleent zal minder snel het risico nemen om een
conflict aan te gaan met de gemeenschap dan een knecht in dienst van een boer of
winkel. Van de 611 verdachten is het beroep van slechts 123 bekend, zie bijlage IV.
Vermoedelijk vonden de schepenen het meestal niet de moeite waard om het beroep
te vemlelden. Daar komt bij dat onder de grote groep delinquenten velen geen werk
hadden, zoals landlopers, bedelaars, vagebonden en vrouwen. Om enig idee te krij
gen over de beroepsachtergrond is onderstaande tabel opgesteld.98

Tabel 4. Sociale herkomst van de gedaagden

handel
ambachten
dienstpersoneel
agrarische beroepen
overheidspersonen
militairen
niet-plaatsbaar
onbekend

totaal

abs.

10
34
15
13
14
13
24
488

611

%

1.5
5.4
2.5
2.1
2.3
2.1
3.9

80.2

100

Bron: Register van criminele vOJUussen Breda
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Van de 123 verdachten waar het beroep van bekend is, had het grootste deel
werk in de ambachtelijke sector. Van de ambachtslieden stond het merendeel terecht
voor een geweldsdelict, zoals manslag en zware mishandeling.99 Vaak speelden deze
delicten zich af in een herberg. Twee maal was er sprake van een delict dat een di
rect verband had met de uitoefening van het beroep, namelijk bij een meesterverver
en een paardenviller. De meesterverver pleegde bedrog bij het verven van lakens en
de paardenviller verkocht huiden van koeien die aan een besmettelijke ziekte waren
gestorven. IOO De handelaren maakten zich schuldig aan bedrog, geweld, belediging
en zedendelicten. lol Zo werd koopman Cornelis van Berck beschuldigd van het
knoeien met wisselbrieven van de vorst van Waldeck. Hij kreeg als straf eeuwige
verbanning. 102

In de achttiende eeuw vormde het dienstpersoneel een groot deel van de be
roepsbevolking. Diederiks schat het aantal in steden op zo'n 5% van de bevolking. 103

Delicten gepleegd in dienstverband bestonden uit (kinder)m.oord, mishandeling,
diefstal en sexueel geweld. In tijden van financiële moeilijkheden was dienstperso
neel eerder geneigd tot het plegen van een verm.ogensdelict: zij waren immers dage
lijks omringd door luxe. 104 De van kindermoord beschuldigde vrouwen hadden dik
wijls een functie als dienstmaagd. Eenmaal was de geboorte van een door de heer des
huizes verwekt kind de oorzaak van kindermoord. Wegens verkrachting van een ge
vangene in haar cel verspeelde de dienstknecht van het tuchthuis zijn functie. lOS De
delinquenten met een agrarisch beroep maakten zich schuldig aan landloperij, bede
len, geweld, diefstal en afpersing. 106 Onder hen zaten landarbeiders, pachters,
schaapswachters, boeren en één landman. Het aantal soldaten dat een delict pleegde
is vermoedelijk vele malen hoger geweest dan in de tabel staat aangegeven. Een deel
van deze criminaliteit werd namelijk intern berecht door militaire rechtbanken. In
deze tabel gaat het voornamelijk om. gedeserteerde en ontslagen soldaten. De door
militairen gepleegde delicten bestonden uit het behoren tot een bende gauwdieven
en kwaaddoeners, manslag, vagebonderij, diefstal met braak in vereniging, mishande
ling, moord en desertie. 107 De gedeserteerde huzaar Jacob Hamalitz had zich in
Chaam ten huize van de herbergier Pieter Adriaanse schuldig gemaakt aan grof ge
weld. Op 26 september 1785 reed hij met zijn paard de herberg binnen en vorderde
onder bedreiging drank en linnen. 108

De elite van stad en land van Breda was ook niet geheel van onbesproken ge
drag. De overheidsdienaren maakten zich vooral schuldig aan zedendelicten, bedrog
en geweld. 109 In februari 1706 werd de procureur van Breda, Henricus van der
Vaart, voor verkrachting van Amare Dromond langs de weg van Bavel naar Gilze
veroordeeld tot 30 jaar ban. 11 0 Onder de resterende beroepen zaten huisvrouwen en
rondtrekkende muzikanten. De vrouwen maakten zich onder andere schuldig aan
burenruzie, drankmisbruik, diefStal, heling, overspel, echtbreuk, landloperij, bedelarij
en slechts eelill1.aal aan kindem~oord. 111 Muzikanten werden opgepakt wegens vage
bonderij en bedelarij.
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Criminaliteit naar leeftijd en gcslacht

In de vonnissenboeken van Breda is van 255 delinquenten de leeftijd bekend.
Dit is ongeveer 42(}{) van het totaal. Onderstaande grafiek laat de leeftijdsopbouw
zien van de delinquenten.

Grafiek 11 Criminaliteit naar leeftijd en geslacht
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Bron: Register van criminele vonnissen Breda

Verreweg de meeste gearresteerden waren tussen 20 en 30 jaar oud.
Vet'Wonderlijk is dit niet, aangezien zij dan in de kracht van hun jaren waren.
Bovendien lag de gemiddelde levensverwachting op het platteland, als gevolg van
onvoldoende en onjuiste voeding, niet veel hoger dan 30 à 35 jaar. In de tabellen Sa
en Sb wordt een percentuele verdeling gemaakt van de delictencategorie naar leef
tijdsgroep en geslacht.

Tabel Sa. Leeftijd mannen naar delict in procenten

Leeftij dsgroep

10 tot 20
20 tot 30
30 tot 40
40 tot 50
50 tot 60
60 en ouder

96

Vermogen

46
42
38
32
43
60

Openbare orde

37
31
43
34
32
20

Geweld

14
23
15
27
22
20

Zeden

3
4
4
7
4
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Tabel Sb. Leeftijd vrouwen naar delict in procenten

Leeftijdsgroep Vermogen Openbare orde

10 tot 20 57 30
20 tot 30 17 52
30 tot 40 36 42
40 tot 50 39 52

Bron: Register van criminele vonnissen Breda

Geweld

3
10
9

Zeden

13
28
12

Zedendelicten kwamen bij manl1en in alle leeftijdscategorieën voor, bij vrou
wen in de categorie van 10 tot 40 jaar. Het relatieve aandeel in de verschillende leef
tijdsgroepen was bij vrouwen echter hoger, gemiddeld 17% bij de vrouwen tegen
over 4% bij de mannen. Bij de zedendelicten was 28% van de vrouwen tussen 20 en
30 jaar oud. Geweldsdelicten waren bij mannen in alle leeftijdsgroepen vertegen
woordigd. Geweld gepleegd door vrouwen kwam in geringe mate voor en alleen in
de leeftijd tussen 20 en 50 jaar. Bezien we de openbare ordedelicten, dan valt on
middellijk op dat deze misdrijven bij zowel l11.annen als vrouwen ruim vertegen
woordigd zijn in alle leeftijdsgroepen. Het aandeel van vrouwen was in de leeftijds
groepen van 10 tot 50 jaar gemiddeld 44%, terwijl bij mannen dit aandeel 37% be
droeg. Vem10gensdelicten waren bij mannen en vrouwen verspreid over alle
leeftijdsgroepen. Een opvallend verschil is dat dit delict bij vrouwen tussen de 20 en
30 jaar, 17%, weinig voorkwam. Daarentegen pleegden mannen in deze leeftijds
groep, 42%, juist veel vermogensmisdrijven.

De groep jongeren tussen 10 en 20 jaar vormde de op twee na grootste groep
delinquenten. Ongeveer 10% was jonger dan 20 jaar toen ze voor de rechtbank ver
scheen. Binnen deze groep had 2.3% de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt. Deze
cijfers komen redelijk overeen met de gegevens van Diederiks voor de Republiek.
Hij komt op een percentage van 11.3 % voor de leeftijdsgroep onder 20 jaar.112

Jeugdige criminelen onder de zestien jaar werden opgepakt wegens diefstal van
goedéren uit winkels, 'leijnwaet' en veldvruchten, maar ook voor landloperij en va
gebonderij, soms onder leiding van ouders, maar meestal individueel. 113 De jongste
delinquent die we tegenkwamen was de 12 jaar oude Hendrik Gerritsen, die zich
schuldig had gemaakt aan winkeldief~tallen samen met zijn moeder, broer en zus.
Kleine Hendrik kreeg geen straf vanwege zijn jeugdige leeftijd.1H De 13-jarige
Maria Dielen kwam er nlinder goed van af. M.aria had als dienstmaagd de schaaps
kooi van haar meester in brand gestoken. Zij werd gezien haar 'jeugdige leeftijd en
onnooselheijd', 'slechts' gegeseld en voor eeuwig verbannen. 115 In de achttiende
eeuw was zestien jaar de leeftijd waarop een gedetineerde voor de rechter volledig
meetelde. Zo veroordeelde de rechtbank de 16-jarige zwerver Jan Rudjes, alias
Croppen, in 1703 tot de strop voor meervoudige diefstal in vereniging. 116

Uit de vonnissenboeken blijkt dat in een aantal gevallen kinderen door de ou
ders gedwongen werden tot criminele handelen. Adriaan Coppens bekende in 1714
dat hij 'van jongs af aan met sijne Broeders door sijne Ouders is aangeset tot steelen
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en rooven' .11ï De 13-jarige Jacobus Koeker vertelde aan de rechter dat zijn moeder
hem met stokslagen gedwongen had uit stelen te gaan. Hij kreeg ondanks de ver
zachtende omstandigheden nog zes jaar opsluiting in het tuchthuis. 118

Met betrekking tot jeugdcriminaliteit komt uit de tabellen naar voren dat zowel
jongens als meisjes zich voor het overgrote deel schuldig maakten aan vermogens- en
delicten tegen de openbare orde. Het verschil betrof de zeden- en geweldsmisdrij
ven: meisjes maakten zich nauwelijks (lx) schuldig aan geweldpleging, jongens bijna
niet aan misdrijven tegen de zeden.

ReädilJisme

Er is sprake van recidivisme wanneer iemand na veroordeling zich opnieuw
schuldig maakt aan een n1.isdrijf. Van de 611 verdachten hebben 109 personen, dat is
bijna 18%, toegegeven dat zij al een eerdere veroordeling achter de rug hadden. Het
grote aantal mensen dat meer dan éénmaal voor de rechter kwam bevestigt de indruk
van het bestaan van een criminele klasse.

Recidive gold als een strafverzwarende omstandigheid. Voor de meeste verdach
ten betekende dit dat ze er de voorkeur aan gaven om vroegere veroordelingen te
verzwijgen. Om te voorkomen dat de rechtbank via navraag achter hun crimineel
verleden kwam, maakten de gearresteerden dan ook regelmatig gebruik van schuilna
men. Onder de recidivisten was Jan Snoeck 'de koploper'. Hij verscheen tussen 1700
en 1711 negen maal voor de rechter. Zijn mischijven bestonden uit heling, diefstal en
overtreding van de ban, waarvoor hij uiteindelijk tot de galg veroordeeld werd.119

Tabel 6. Recidivisme en aantal mannen en vrouwen

recidive n1.annen vrouwen
2x 64 23
3x 6 5
4x 3 7
50fmeer 1

Bron: Register van criminele vonnissen Breda

Uit tabel 6 blijkt dat de groep die slechts éénmaal heeft gerecidiveerd het grootst
is, namelijk 80%. De overige recidivisten, 20%, stonden voor de derde keer of meer
terecht. In absolute zin is het aantal mannen dat meer dan éénmaal werd veroor
deeld groter dan bij vrouwen. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Bij veel mannen
was er sprake van een criminele levenswijze. Ook de banstraffen verhinderden velen
om in een vreemde omgeving op legale wijze in het onderhoud te voorzien, waar
door ze wegens banbreuk opnieuw voor de rechter verschenen.

Tabel 7 geeft een overzicht van de ontwikkeling van recidivisme naar periode
en sexe.
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Tabel 7. Recidivisme, verdeling naar periode en geslacht (1700-1795).

Periode m.annen vrouwen totaal
abs. % Nl abs. % N2 abs. % N3

1700-1724 39 22.9 170 5 11.4 44 44 20.6 214
1725-1749 15 12.9 116 4 10.S 37 19 12.4 153
1750-1774 11 10.2 lOS 21 33.9 62 73 42.9 170
1775-1795 9 17.3 52 5 22.7 22 31 41.9 74

totaal 74 15.S 446 35 19.7 165 167 29.5 611

Nl = totaal mannelijke delinquenten per periode
N2= totaal vrouwelijke delinquenten per periode
N3= totaal delinquenten per periode

Bron: I~egister van criminele vonnissen Breda

Ruim. 19% van de vrouwen werd meer dan éénmaal veroordeeld, tegen bijna
16% van de mannen. Vergelijking van recidivism.e tussen mannen en vrouwen over
de verschillende perioden laat zien dat vooral de eerste 25 jaar het aantal mannen dat
recidiveerde het hoogst is. Het grote aantal recidivisten wordt in deze periode beïn
vloed door de mislukte poging tot uitbraak uit het tuchthuis door een twaalftal gede
tineerden. 120

Tussen 1750-1775 zijn de vrouwen de grootste groep. Relatief veel vrouwen
kwamen wegens banbreuk, vaak gecombineerd met bedelarij en landloperij, op
nieuw in aanraking met justitie.

De tweede helft van de achttiende eeuw komt aanzienlijk boven het gem.iddelde
van de hele periode (29.5%). Deze stijging kan voortgekomen zijn uit een betere sa
menwerking tussen de verschillende rechtbanken, meer sociale controle en een ac
tiever vervolgingsbeleid inzake het achterhalen van strafbare feiten die lang geleden
hadden plaatsgevonden. 121

Uit de achternamen blijkt dat bepaalde families een criminele traditie hadden
opgebouwd. Interessant is de zaak die in de jaren 1713-1714 voor de rechtbank van
Breda speelde. Het betrof hier tien leden van de Zundertse Bende die terechtstonden
voor meervoudige inbraak met diefstal en heling. Aan het hoofd van de familieon
derneming stond vader Willem. Jacob Coppens. De familiebende pleegde met enkele
medeplichtigen tussen 1709 en 1713 gewapende roofovervallen op boerderijen in en
rondom Zundert.122 In het gehucht 't Heike, dat de bijnaam droeg het 'Schooijers
Heijke ' of 'Kleijn Amsterdam', onder Rucphen en Etten begaven hele fàmilies zich
in de misdaad. Zo werd onder andere de bende gevormd door de broers Machiel,
Cornelis en Marijn Jansse Jaspers samen met enkele vaste compagnons. Marijn had al
eerder als heler gefungeerd voor de bende van Zundert. Zij opereerden tussen 1756
1760 en werden meennalen gearresteerd voor veediefstal, het stelen van bijenkorven
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en inbraak. Machiel werd pas in 1763 veroordeeld wegens dief~tal, inbraak, geweld
pleging en het schrijven van brandbrieven. Geert Jaspers zou later weer opduiken in
de bende van Jan Catoen. 123

Ontlvikkelingen in de strafrechtspleLe:ing

Spierenburg wees in zijn boek De verbroken betwerin,e: op het geleidelijk terug
dringen van de in de openbaarheid en op het lichaam gerichte straffen in de vroeg
moderne maatschappij. In het midden van de negentiende eeuw werden deze straf
vormen tenslotte vervangen door gevangenisstraffen. Hij signaleert, in navolging van
de theorieën van Norhert Elias over civilisatie en staatsvormingsprocessen, twee
mentale ontwikkelingen vanaf de vijftiende eeuw. Ten eerste was daar de ontwikke
ling van het verrnogen tot identificatie. Er ontstond een toenemende gevoeligheid
voor het lijden en de dood van medemensen. Ten tweede signaleert hij een proces
van openheid naar afzondering of privatisering.

Voor de strafrechtspleging betekende dit dat de ontwikkeling van de bestraffing
in het openbaar centraal staat. De grafieken 12a en 12b geven de ontwikkeling van
het aantal toegepaste straffen met een onderverdeling naar perioden in absolute en
relatieve zin. Mogelijk valt er ook een 'verzachting' waar te nemen binnen de
Bredase strafrechtspraktijk.

Grafiek 12a Bestraffing in procenten
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Grafiek 12b Bestraffmg in absoluten
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Vergelijking van de vier kwartalen maakte verschuivingen in de bestraffing
zichtbaar. In de eerste plaats blijkt dat verbanning-, lijf- en tuchthuisstraffen de meest
opgelegde straffen waren. Samen bedroegen ze zo'n 84% van het totaaL

De verbanning is in alle perioden, zowel absoluut als relatief, de meest toegepas
te straf De dominantie van de banstraf gedurende de achttiende eeuw is vooral een
gevolg van het feit dat verbanning zowel een bijkomende als een hoofdstraf bleef
Verbanning kwam voor in combinatie met tuchthuis-, lijf-, onterende- en vermo
gensstraffen. Daarnaast gold het als de goedkoopste en gemakkelijkste maruer om
zich van bedelaars, landlopers en vagebonden te ontdoen. Echt zinvol was de oplos
sing niet. Door deze methode werden de problemen van armoede, werkloosheid en
misdaad niet opgelost maar eenvoudig uit de directe omgeving verwijderd en naar
andere jurisdicties doorgeschoven. Op den duur werd dit systeem ook in andere
rechtsgebieden toegepast, wat weer leidde tot het onderling uitwisselen van delin
quenten. De relatieve daling in het aantal banstraffen tussen 1775 en 1795 heeft te
maken met het groeiende inzicht van de overheid dat verbanning niet tot bevorde
ring van de algemene veiligheid had geleid. De oplossing werd gezocht in gedwon
gen tewerkstelling en het vaker opleggen van een veroordeling tot tuchthuisstraf

Het vaker opleggen van zo'n veroordeling werd in de laatste decennia tevens
mogelijk gemaakt door de vergrote opnamecapaciteit van het tuchthuis. Pas na 1774
beliep de bevolking van het gesticht zo'n 60 à 100 personen, tegen een gemiddelde
van 30 à 40 in de eerste helft van de achttiende eeuw. 124

Het gezamenlijk aandeel van de dood-, lijf- en onterende straffen in de verschil
lende perioden is soms wisselend, maar vertoont een dalende tendens ten opzichte
van de eerste helft van de achttiende eeuw. Hoewel deze afi1ame vooral een gevolg
is van een absolute daling van liet aantal zware gewelds- en vermogensmisdrijven is
dit niet de enige reden voor het minder gewelddadig strafpatroon. Een minder re-
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pressief beleid was eveneens verantwoordelijk voor deze afi1ame. Zo mocht sinds
1738 de doodstraf niet meer uitgesproken worden bij een eerste arrestatie van gewa
pende en in groepsverband rondtrekkende zwervers.

In de periode 1725-1775 nam het aantal uitgesproken doodstraffen het sterkst af.
Deze straf werd steeds meer vervangen door veroordelingen als langdurige opsluiting
in het tuchthuis, vaak in combinatie met verbanning voor langere tijd. De overgang
van het streng straffen naar het lichter straffen en opvoeden van delinquenten had
ook te maken met de groeiende afkeer van fYsiek geweld, met name van de zichtba
re uitoefening op het schavot.

5. Opstelling van strafWerktuigen uit de achttiende eeuw in het voor
malig Stedelijk en Bisschoppelijk Museum.
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In Amsterdanl en Delft kreeg tijdens het eerste driekwart van de achttiende
eeuw respectievelijk 2% en 7.8% van alle veroordeelden de doodstraf Dit percentage
bedroeg in Breda maar liefst 8.7%.125 Delicten als diefstal met braak in vereniging en
geweldgebruik, brandstichting en banditisme werden hard aangepakt. De doodstraf
nam in het strafbeleid zo'n belangrijke plaats in, omdat stad en land van Breda rela
tief ruinl bedeeld was met vertegenwoordigers van als buitengewoon bedreigend er
varen criminele groeperingen. In de praktijk van de bestraffing speelde ook een on
toereikend opsporingsapparaat en de uitgestrektheid van het rechtsgebied, waardoor
opsporing bemoeilijkt werd, een grote rol. Strenge straffen bleven bedoeld als af
schrikkend voorbeeld.

Van de lijfstraffen zorgt de geseling nog voor een belangrijk aandeel in het straf
patroon, maar het aantal daalt ten opzichte van de eerste helft van de achttiende
eeuw. De lijfstraffen beoogden het slachtoffer te tuchtigen of te beschadigen. Zo
komt het brandmerken in de vonnissen altijd voor in combinatie met geselen. Net
als bij de onterende straffen speelde de symbolische betekenis een niet geringe rol.
Ter aanduiding van hetgeen de verdachte bij herhaling van een misdrijf te wachten
stond, werden tijdens de geseling voorwerpen (roede of koord) om de hals van het
slachtoffer gehangen. Eenmaal weerspiegelde de straf de begane misdaad: verwijzend
naar de doodslag werd de veroordeelde met een mes boven het hoofd gegeseld. 126

De discussie over humanisering lijkt echter zijn invloed te hebben gehad: na 1788
verdwijnt brandm.erking uit de crim.ine1e bron. 127 Tussen 1775 en 1795 vloeide de
relatieve stijging van de dood- en lijfStraffen voort uit de veroordelingen van leden
van de georganiseerde misdaad wegens roofovervallen en zware geweldsmisdrijven,
zie bijlage V.

Onterende straffen dienden verschillende doelen. Behalve 'anderen ten exempel'
staan en om de veroordeelde in het openbaar belachelijk te maken, gold toediening
van deze straf tevens als een verzwarend element bovenop de doodstraf De vernede
rende effecten kwamen tot uiting in het staan aan een schandpaal of op het schavot,
het met de roede om de hals bijwonen van de executie van een mededader en het
tentoonstellen van het dode lichaam aan een galg. In samenlevingen waar de eer van
iemand verbonden was aan zijn fYsieke en sociale verschijning, werd deze straf als
een aantasting van zijn persoonlijkheid en reputatie beschouwd. Onterende straffen
werden na 1775 nog twee maal opgelegd.

Vermogensstraffen bestonden uit verbeurdverklaringen en het opleggen van
geldboetes. Deze straffen laten zowel absoluut als relatief een constante daling zien na
1725. De grote groep minvermogenden was steeds minder in staat de boete te beta
len, waardoor deze straf werd omgezet in verbanning. Een andere verklaring voor
deze tendens is de afiume van het aantal veroordelingen tot de doodstraf Verder
gingen tot 1778 doodstraffen altijd sam.en met verbeurdverklaringen van het vermo
gen, daarna was dit niet meer toegestaan. 128

Naarmate de achttiende eeuw verstreek, blijkt de ontwikkeling naar een milder
optreden van het rechtsprekend college ook bij de overwegingen van het vonnis. De
Bredase rechters voelden zich in de loop van de eeuw minder gebonden om de bij
de plakkaten vastgestelde straffen toe te passen. In de eerste helft van de achttiende
eeuw werd 30% van de vonnissen door verwijzing naar de geldende plakkaten ge-
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motiveerd, tegenover 15% in de tweede helft. 129 Bij het vaststellen van de strafinaat
werd in de betreffende vonnissen rekening gehouden met de persoonlijke omstan
digheden en de aard van het delict, waardoor in die gevallen het vonnis lichter was
dan de eis. De plakkaten werden nog wel strikt gehanteerd bij de bestraffing van le
den van de georganiseerde misdaad en zware geweldsmisdrijven.

De veranderingen in de strafrechtspleging hadden nog een andere consequentie,
namelijk de individualisering van de rechtspraak. Vaak werden in Breda met één
vonnis meerdere personen veroordeeld. Dat geschiedde wanneer de veroordeelde
personen een gemeenschappelijk delict hadden gepleegd. Het hoogste aantal veroor
delingen met één vonnis was op 18 september 1722. Het betrof de arrestatie van ne
gen 'Heydenen en Egyptenaren' op verdenking van diefstal in vereniging, geweld en
landloperij. Zes van hen werden gegeseld en de overige drie, twee vrouwen en één
man, met roeden om de hals te pronkgesteld waarna allen verbannen werden uit stad
en Baronie. no

Grafiek 13 Verhouding veroordeelden en vonnissen
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Bron: Register van criminele vonnissen Breda

Uit grafiek 13 valt af te leiden dat er bij de schepenbank aan het eind van de
achttiende eeuw een tendens ontstond naar het meer individueel berechten in plaats
van groepsgewijs. De schepenen kregen meer oog voor de individuele en specifieke
aspecten van een zaak. Dit blijkt onder andere uit het proces tegen enkele leden van
de bende van Jan Catoen in 1792. Terwijl ieder lid hetzelfde delict had gepleegd,
werden ze toch apart gevonnist.

Een positieve identificatie van de autoriteiten met de gearresteerden blijkt ook
uit de grotere terughoudendheid van ondervragingen op de pijnbank. Na 1750 wer-
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den minder verdachten daadwerkelijk aan de tortuur onderworpen. Op 7 juli 1781
werd voor de laatste keer een ontkennende verdachte op de pijnbank gelegd. De on
dervraagde was echter 'van soodanig swak seenuw gestel, dat de tortuur niet aan hem
kon worden volbragt' .131

In de loop van de eeuw moest de gearresteerde ook het motief voor zijn daad
geven. Op zoek naar werk, armoede en dronkenschap waren de gebruikelijke argu
menten die werden aangevoerd voor het vergrijp. Het is echter niet onwaarschijnlijk
dat de verdachten op de hoogte waren van de normen van de rechters en de straf
maat voor het gepleegde misdrijf Ook in de achttiende eeuw gaven de mensen bij
voorkeur de gewenste antwoorden, waardoor de objectiviteit van de bron hier en
daar in het gedrang kan komen. Tevens komt het merendeel van de onderzochte
personen te voorschijn als mensen die zich maar moesten zien te handhaven in een
wereld met onvoldoende werk maar vol stigmatisering.

Samen/lattiIJ/?

In dit artikel is een beeld geschetst van misdaad en straf in stad en land van
Breda. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de aard, omvang en
ontwikkeling van de crim.inaliteit en in de praktijk van de strafrechtspleging.

De Bredase schepenbank wees in de periode van 1700 tot 1795 611 personen in
513 strafzaken terecht. Het totale aantal delicten bedroeg 1152, hetgeen neerkomt
op een gem.iddelde van bijna twee delicten per persoon en twaalf m.isdrijven per jaar.
De omvang van de totale geregistreerde criminal.iteit in stad en land van Breda
maakte drie pieken zichtbaar die een stijging van het aantal delicten boven het ge
middelde toonden: 1710-1730, 1750-1765 en 1780-1790. In zijn algemeenheid kan
gesteld worden dat als reactie op de toegenomen criminaliteit het overheidsbeleid ter
bestl-ijd.ing daarvan in die perioden actiever werd en de repressie harder. Na 1750
bleek - bij een toename van het aantal inwoners - het aantal delicten te dalen. De
voortgaande verarming resulteerde in een selectiever vervolgingsbeleid. Het stadsbe
stuur koos ervoor de schaarse middelen geleidelijk meer in te zetten voor de bestrij
ding van de armoede onder haar eigen inwoners en het vervolgen van zware ge
welds- en vermogensmisdrijven.

De grootste groep delicten - 38% van het totaal - betrof misdrijven tegen de
openbare orde. Vermogensdelicten namen met 25% een tweede plaats in. De derde
categorie vornlden de geweldsdelicten, met 20.5% van het totale aantal delicten. Het
beruchte 'dark number' was vermoedelijk in de categorie zedendelicten het grootst,
zij nemen slechts 9.2% van de totale misdaad voor hun rekening.

Meer mannen dan vrouwen pleegden een delict. Toch nanlen vrouwen nog
zo'n 27% voor hun rekening, wat in vergelijking met tegenwoordig nog bijzonder
hoog is. De misdrijven die zij pleegden waren van minder ernstige aard dan die van
de mannen. In de leeftijdsgroep tussen de 20 en 30 jaar werden zowel bij mannen als
vrouwen de meeste arrestaties verricht. Verreweg de meeste criminelen maakten deel
uit van de onderkant van de samenleving: bedelaars, landlopers en bendeleden.
Slechts 2% van de gedaagden was van hoge afkomst.
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Het merendeel van de delicten, 66%, vond plaats op het platteland. Gewelds- en
vermogensmisdrijven liepen parallel in stad en platteland. De aard van de plattelands
criminaliteit bestond in vergelijking met Breda uit minder zeden- en meer openbare
ordedelicten.

Ruim 42% van de veroordeelden was afkomstig uit het rechtsgebied van stad en
land van Breda. Het aandeel uitheemse misdadigers nam relatief gezien toe na 1750.
In het laatste kwart van de eeuw steeg het aantal veroordelingen van inwoners af
komstig uit de Baronie.

Van de 109 delinquenten was de groep die voor de tweede maal in aanraking
met justitie kwam het grootst. Na 1750 nam het aantal gevallen van recidivisme toe.
Kenmerk van de gerechtelijke procedure was dat deze in de loop van de eeuw bu
reaucratischer en formeler werd. Ook vond er meer samenwerking plaats tusseri de
verschillende jurisdicties.

De ontwikkeling van de strafrechtspleging bleek tweeledig van aard: enerzijds
was er sprake van een absolute en relatieve afname van het aantal publieke straffen na
1750, anderzijds namen de dood- en lijfstraffen tussen 1775 en 1795 in relatieve zin
weer toe. Het aantal vrijheidsstraffen bleef in de hele periode stijgen.

De geschetste ontwikkeling past goed in het raamwerk van Spierenburg waarbij
sprake is van een mentaliteitsverandering die leidde tot een toenemende afkeer van
lichamelijk geweld. Het gevolg was dat het schavot minder werd gebruikt en als het
werd gebruikt dan was dit voornamelijk voor zware criminelen.132 Ook brandmer
ken en het rechtsmiddel tortuur verdwenen uit de criminele bron, respectievelijk in
1788 en 1781. Aan het eind van de achttiende eeuw zien we eveneens een verschui
ving naar het meer individueel berechten, waaruit blijkt dat niet de daad, maar de
dader meer centraal kwam te staan.133

De komst van het tuchthuis leverde tevens een belangrijke bijdrage aan wat
Spierenburg de privatisering van de repressie noemt, een ontwikkeling die verband
hield met staatsvormingsprocessen. De vermeerderde toepassing van vrijheidsstraffen
betekende niet dat de aantasting van het lichaam tot het verleden behoorde, maar
zich binnenskamers voltrok. 134 Voor de handhaving van de orde en tucht golden de
volgende straffen: roede- of stokslagen aan een geselpaal met of zonder brandmer
king. 135

In het proces van staatsvorming liep Nederland echter enigszins achter op de rest
van de landen. Nog na 1814 bleven allerlei openbare lijf~traffen gehandhaafd. l36

Bij de gestage afname van strafvoltrekkingen in het openbaar dient voor alles
opgemerkt te worden dat de straffen geen opzichzelf staande grootheden zijn, maar
ook nauw verband houden met de absolute cijfers van de criminaliteit. Het minder
vaak voorkomen van een bepaalde straf hield verband met de veranderende opvat
tingen in de rechtspraak maar ook met de vermindering van de criminaliteit. Een
cesuur lijkt aanwijsbaar rond 1750, vooral ten aanzien van de geweldsdelicten.
Bovenstaande ontwikkelingen in Breda vonden onbewust plaats en maakten deel uit
van een meer algemeen Westeuropees humaniseringspatroon.

106

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



BlJLAGE I

Overzicht van de gepleegde delicten 1700-1795, ondergebracht in categorieën.

VERMOGENSDELICTEN
- afPersing
- diefstal
- heling
- fraude
- kerkroof
- knevelarij
- ontduiking van belasting of impost
- oplichting
- schulden niet betaald 5
- smokkel
- valsmunterij
- verduistering
- wisselruiterij
- zakkenrollen

Totaal

2
244

25
4
2

10
5

14

4
4
1
3
1

324

ZEDENDELICTEN
- aanrandingen 12
- bloedschandelincest 5
- clandestien gehuwd 6
- echtbreuk 3
- ontucht 38
- overspel 15
- prostitutie 17
- verkrachting en poging tot 4
- verlating 7

Totaal 107

OPENBARE ORDEDELICTEN
- behorende tot Heidenen en Egyptenaren 41
- bedelen 126
- landloperij en vagebonderij 168
-b"~ 2
- overtreding van de ban 20
- subcultuur(moscovieten) 12
- straatschenderij 18
- vernietiging van "Stads eigendommen" 6
- verzet tegen de justitie 16
- vilipendi van de justitie 15
- uitbraak 14
- ongeoorloofd wapenbezit 1

Totaal 439

107

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



GEWELDSDELICTEN
'- bedreigingen
- brandbrieven
- doodslag
- duel
- geweldpleging
- huisvredebreuk
- kindennoord
- manslag
- mishandeling
- moord
- vrijheidsberoving

Totaal

OVERIGE DELICTEN
- desertie
- dierenmishandeling
- valsheid in geschrifte
- verkoop van dochter
- vervoer van dood lichaam
- villen van huiden van besmet vee
- zelfmoord
- onbekend

Totaal

Bron: Register van Criminele vonnissen Breda
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22
4
4
2

67
12
5

24
53
35

8

236

15
2
4
1
1
1
1

21
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BIJLAGE II

Verhouding plaats van de/iet in absoluten
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BIJLAGE III

Beroepenclassificatie

1. Handel 10x
gaJanteriekramer (1), koopbrouwer (1), koopman (2), tavenier en veehandelaar (2), viskoopman (1), voer
man (2), wijnkoper (1).

2. ambachten 34x
bezemmaker (2), broodmaker (3), droogscheerder (1), huidenvetter (2), ketelboeter (1), ketellapper (2),
mandelill1aker (1), molenaar (1), mulder (1), paardenviller (1), schaliedekker (1), schilder (2), schoenmaker
(4), slotenmaker (1), stofWerker (1), strodekker (1), touwslager (1), wever (1), wolkammer (1), verver (2),
vilder (2), vleeshouwer (2).

3. dienstpersoneel 15x
dienstknecht (7) en dienstmeid (8).

4. agrarische beroepen 13x
boer (2), boerenarbeider (4), landman (1), pachter (4), en schaapwachter (2).

5. overheidspersoneel 14x
commissaris van marktschippers (1), constabel (1), deurwaarder (1), jachtopzichter (1), jager (1), ondervor
ster (2), procureur (1), schepen (1), schoolmeester (1), schout (1), tollenaar (1), vorster (1) en zangmeester
(1).

6. militairen 13x
gedeserteerde huzaar (1), sergeant (1) en soldaat (11).

7. niet-plaatsbaar 24x
huisvrouwen (21) en muzikant (3).

Bron: Register van criminele vonnissen Breda
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BIJLAGE IV

Naam Executiedatum Delict Wijze terechtstellen Herkomst

Goemans 21.02.1702 diefStal galg Antwerpen
Rudjes 17.03.1702 diefstal galg Gent
Maria 17.03.1702 heling galg Rucphen
Neven 04.04.1702 diefStal galg Princehage
Kennemans 04.04.1702 diefstal galg Turnhout
Otten 30.03.1703 diefstal galg Lille
Doninck 17.08.1703 diefstal galg Gem
Zelis 13.11.1703 diefStal galg Leuven
v.Barreveld 15.01.1704 diefstal galg Holland
Dirckxen 15.01.1704 diefstal galg Gelderland
Lammers 15.01.1704 diefstal koord Friesland
Chegers 22.12.1705 diefltal galg Vught
v.Santhoven 22.12.1705 die[ltal galg Tilburg
v.Tilborgh 22.12.1705 diefstal galg Tilburg
v.Slingeland 10.06.1707 diefltal galg I'iolland
Gerrit 10.06.1707 diefStal galg Gastel
Wiggmans 25.06.1707 diefstal galg Hannover
Franckru 23.08.1707 manslag zwaard Antwerpen
Snoeck 20.03.1711 heling galg Brussel
Lodewijck 24.10.1713 roof galg Brandenburg
v.Oorschot 25.11.1713 moord koord Besogne
Crol 12.12.1713 moord koord Breda
Verscheur 09.02.1714 diefStal galg Zundert
Gabrieks 09.02.1714 diefStal galg Zundert
Louis 31.03.1716 moord mpl. galg Rucphen
Princen 30.07.1717 diefstal galg Terheijden
Bob 05.07.1718 diefstal galg buiten district
v.Dort P. 21.06.1721 valsmunterij zwaard Weert
v.DortW. 21.06.1721 valsmunterij zwaard Weert
Tessenhuijse 08.08.1721 valsmunterij z~aard buiten Generaliteit
Lucretia 11.07.1724 diefstal koord Amsterdam

Hilie 25.06.1726 moord mpl. koord Delft
Scheerders 30.08.1729 geweld galg Turnhout
v.Eeckelen 24.07.1731 diefstal galg Oude Tonge
Weijland 27.11.1731 diefstal galg Cleef
Monde 27.11.1733 moord rad Sprundel
Sm.its 01.07.1735 manslag zwaard onbekend
de Geus 06.09.1735 moord rad Breda
v.Hooijdonck 04.10.1735 moord rad Galder
Timmermans 14.09.1736 diefstal galg Steenbergen
de Wit 14.05.1754 diefstal koord
Beugels 19.07.1757 diefstal galg Keulen
Bersevelt 08.08.1760 diefStal galg Tilburg
Heijdeman 16.12.1763 diefStal galg Geldrop
Jaspers 16.12.1763 diefstal koord Rucphen
Zwanen 09.10.1764 moord rad Ulicoren
v.Aken 06.08.1765 diefStal galg Maastricht
v.Campen 17.04.1787 brandstichting rad Baronie
Bolltiers 24.03.1789 diefstal galg Luik
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Boeren
Catoen
Rommens
de Bruin

27.06.1794
27.06.1794
27.06.1794
27.06.1794

diefstal
diefstal
diefstal
diefstal

rad
galg
galg
galg

Etten
Etten
Etten
Etten

Bron: Register van crim..inele vonnissen Breda
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