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INLEIDING  
 

I. Afbakening van het onderwerp 

 

Deze thesis gaat op zoek naar mentaliteiten ten opzichte van overspel in het negentiende-

eeuwse Brugge. Talrijke historische of sociologische studies over huwelijk, echtscheiding, 

prostitutie en seksuele zeden vulden al heel wat lacunes in het onderzoek naar seksualiteit, 

maar roepen bij de lezer vaak vragen op als het gaat over buitenechtelijke activiteiten. 

Sociale normen in het verleden wijzen immers steeds op het stabiele karakter dat een 

huwelijk tussen twee personen hoorde te hebben, wat voor motieven er ook achter die 

alliantie verscholen zaten, en buitenechtelijke seksuele of affectieve verhoudingen lijken 

deze stabiliteit grondig te kunnen verstoren. Een studie naar overspel kan daarom 

waardevolle inzichten leveren in het trachten te begrijpen van de waarde van het huwelijk 

binnen het complex van sociale en seksuele relaties, een blik werpend op zaken als dubbele 

standaarden tussen mannen en vrouwen, codes van eer en reputatie en machtsverhoudingen 

binnen het huishouden. Het besef dat patronen van morele regulering en ideeën over 

familie en huishoudelijke relaties grondige veranderingen ondergingen doorheen de 

geschiedenis doet vermoeden dat dat ook het geval was voor afwijkingen van die norm.  

 

Met het opsporen van verschillende mentaliteiten wordt gedoeld op het op een kwalitatieve 

wijze kijken naar interne levenservaringen van individuele mannen en vrouwen en de 

impact van grotere systemen hierop. Concreet kan het onderwerp vanuit drie luiken 

bekeken worden, nl. het maatschappelijk-dominante discours dat te merken valt uit de 

wetgeving, de psychologische ervaringswereld van individuele burgers met eigen regels 

onderdanig aan deze wetgeving en een christelijke visie in functie van het in de greep 

houden van haar gelovigen. De nadruk komt hierbij te liggen op de individuen die al dan 

niet gewenst met overspel te maken hadden. De ervaringen van deze gewone burgers zijn 

immers de ervaringen van een grote groep die voorheen in de geschiedschrijving te weinig 

aan het woord gelaten werd. Het veld van overspel vormt hier een uitstekende uitdaging 

omdat aan de hand van de studie van een concreet, door casussen gestaafd, ‘marginaal’ 

fenomeen de (vooropgestelde) gangbare negentiende-eeuwse seksuele moraal getoetst kan 

worden. De studie van overspel kan dus m.a.w. de geschiedenis van legitieme en niet-

legitieme koppels in het verleden belichten en de rol van liefde en sensualiteit binnen het 
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huwelijk aflijnen. Deze thesis bekijkt huwelijks ontrouw dus vanuit de visie van de 

personen die er het dichtst bij betrokken waren, de echtgenoten van de overspelplegers. De 

wetgeving van de negentiende eeuw stelde een echtgenoot in staat te reageren tegen 

buitenechtelijke relaties van zijn of haar partner. Het was een recht dat enkel maar aan de 

echtgenoot toebehoorde; de overheid trad pas op als overspel inging tegen de 

maatschappelijke orde. Deze publieke regulatie bepaalde mee hoe ideeën over overspel 

geconstrueerd werden en hoe men er mee hoorde om te gaan.  

 

Qua tijdsbeperking werd gekozen voor de lange negentiende eeuw. Deze eeuw is er een 

van grote sociale veranderingen die samen met de levensomstandigheden ook de blik op 

seksualiteit wijzigden. De negentiende eeuw wordt doorgaans ook steevast gekenmerkt 

door een Victoriaans, burgerlijk seksualiteitsideaal dat het kerngezin bevestigde en van het 

huwelijk de bron van respectabiliteit en stabiliteit en zo de hoeksteen van de maatschappij 

maakte. Hoe meer het huwelijk – vooral vanuit christelijke hoek - als enig aanvaarde plaats 

voor liefde beschouwd werd, hoe meer de nadruk gelegd werd op de controle van 

seksualiteit. Seks buiten het huwelijk in de vorm van prostitutie en overspel diende 

bestreden te worden. Daarbij was het vooral de seksualiteit van de vrouw die gereguleerd 

werd. Centraal in de negentiende-eeuwse wetgeving stond een ‘dubbele moraal’ – een 

sterke benadrukking van de verschillen tussen man en vrouw – die gepaard ging met een 

scheiding tussen de private en publieke sfeer. Het private betrof het veld van de 

huishoudelijke waarden en het publiek het veld van de prostitutie, m.a.w. de tegenstelling 

tussen de zedelijke huisvrouw en de onzedelijke prostituee. Het vormt een uitdaging om 

deze visie te toetsen aan de concrete denkbeelden over overspel die – weliswaar vervormd 

door het gerecht - uit de hoofden van gewone mensen in het verleden komen.  

 

De afbakening in ruimte omvat het gerechtelijk arrondissement Brugge. Deze keuze hangt 

samen met het methodologische aspect van deze thesis. Het was het te onderzoeken 

bronnenmateriaal dat de keuze voor een arrondissement bepaalde. Verzoekschriften tot 

echtscheiding omwille van overspel dienden namelijk gericht te worden aan een 

burgerlijke rechtbank en elk arrondissement is de zetel van een Rechtbank van Eerste 

Aanleg, waarbinnen telkens een burgerlijke en correctionele rechtbank te vinden is. De 

keuze voor Brugge werd dan gemaakt door het effectief beschikbare archiefmateriaal. 

Deze afbakening kan interessant zijn voor het onderzoek omdat het de verschillen tussen 
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stad en platteland kan blootleggen, vooral als we het hebben over de (anonieme) 

mogelijkheden die de stad kan bieden. Er kan daarnaast ook aandacht besteed worden aan 

de mobiliteit tussen stad en platteland.  

 

 

II. Concrete onderzoeksvragen 

 

Centraal in deze thesis staat een open vraag, nl. hoe de gewone negentiende-eeuwse 

modale man of vrouw tegenover overspel stond. Welke denkbeelden hingen vast aan een 

fenomeen dat inging tegen de huwelijkse beloften? Parallel daarmee staat de vraag naar de 

houding van de gewone man tegenover het huwelijk(swelzijn) en echtscheiding als 

mogelijkheid tot huwelijksbreking. Zagen ze net als de wetgever het huwelijk als een heilig 

instituut en was de stap naar een echtscheiding daardoor mogelijks te groot? Was overspel 

voor hen per se al een aanslag op het huwelijk of was het misschien een ‘zwakte van het 

mensenvlees’? Hierbij kunnen we kijken naar de evoluties binnen deze houdingen 

doorheen de negentiende eeuw. Edward Shorter stelt bijvoorbeeld dat in West-Europa de 

houding tegenover het huwelijk veranderde van een louter economische en familiale 

aangelegenheid naar een passioneel en romantisch fenomeen.1 Door de verspreiding van de 

romantische liefde zouden er meer verwachtingen aan de huwelijkse liefde en seksuele 

bevrediging verbonden worden. Vrouwen zouden hierdoor sneller geneigd zijn een 

‘soulmate’ te zoeken als het hen passie ontbrak in het huwelijk. Klopt dit met hetgeen uit 

de scheidingsverzoeken naar voor komt? 

 

Deze thesis werd in twee delen gesplitst. Het eerste is het historisch kader waarin de 

negentiende-eeuwse houding ten opzichte van seksualiteit en de regulering ervan geschetst 

wordt. Er wordt gekeken naar welke maatschappelijk-dominante opvattingen er bestonden 

ten opzichte van overspel, en hoe deze tot uiting kwamen in de wetgeving. Overspel kon 

zowel burgerlijke als correctionele gevolgen hebben. Deze schets is nodig om later na te 

kunnen gaan in welke mate de juridische regelgeving en 19de-eeuwse burgerlijke ideologie 

bepalend waren voor de perceptie en representatie van overspel en hoe individuen de 

wetgeving gebruikten om wijzigingen aan te brengen in een van de meest essentiële 

elementen van hun leven, het huwelijk. Deze schets stelt ons dus in staat te kijken naar de 
                                                 
1 SHORTER (E.), De wording van het moderne gezin. Baarn : Ambo, 1975. 
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confrontatie tussen de gewone mens en het gerecht. We moeten hier alvast bewust zijn van 

hun dubbele houding ten opzichte van dit gerecht. De argwaan ten opzichte van een 

toezichthoudend orgaan kan gepaard gaan met het besef dat de echtscheidingsprocedure 

door een van de partijen zelf ingezet werd. Deze had ook altijd de mogelijkheid de 

procedure stop te zetten. Er wordt dus nagegaan in hoeverre het vooropgestelde extreem 

repressieve karakter van de negentiende eeuw geldend is voor een lokale studie, nl. die van 

Brugge. 

 

Het tweede groot gedeelte is het empirisch onderzoek naar overspel op basis van 

scheidingsaanvragen. Een eerste deel handelt over verschillende representaties, een tweede 

onderzoekt de overspelige ‘praktijk’. 

Aan de hand van een omschrijving van het morele discours dat het huwelijk als enig 

toegestaan kader voor seksualiteit kenmerkte en enkele aandachtspunten uit het in het 

eerste deel omschreven wettelijk kader zal gekeken worden op welke manier zij 

weerspiegeld worden in het discours van de ‘bedrogen’ echtgenoten over de ontrouwe 

partner. Is het taalgebruik veroordelend of net eufemistisch? Werd overspel aanzien als een 

schuldige of stiekeme daad? Is het een fout die kan vergeven worden? Wat voor woorden 

gebruikten de echtgenoten dus bij het omschrijven van de overspelige daden van de 

partner? In welke mate weerklinkt het juridische begrippenapparaat in de manier waarop 

echtgenoten het overspel trachten te bewijzen? Vervolgens wordt overspel geplaatst binnen 

het discours rond eer en burgerschap. Was het seksuele leven van de vrouw in de vorm van 

overspel een aanval op de eer van haar man? Was dat bij mannelijk overspel ook het 

geval? Had het invloed op de eer van hun echtgenotes of zelfs op de eigen reputatie? 

Parallel daarmee kunnen vragen gesteld worden naar het verschil in manier waarop de 

echtgenoten met het eigen overspel omgingen? Was het iets dat geheim gehouden moest 

worden? Wat was de rol van de omgeving of het roddelcircuit daarin? Dienden mensen 

omgekocht te worden? Gebeurden er publieke interventies? Was de beschuldiging van 

overspel misschien zelfs een middel om iemand in de samenleving onschadelijk te maken? 

De volgende drie punten stellen vragen bij de aard van het overspel zelf. Was overspel een 

typisch mannelijk of vrouwelijk fenomeen? Welke noties van vrouwelijke of mannelijke 

seksualiteit zien we weerspiegeld in het taalgebruik rond overspel? Bestaan er 

verschillende soorten overspel? Hoe was de relatie tussen overspel en prostitutie; werden 

die met elkaar gelijkgesteld? Is overspel een onderdeel van een algemener onaanvaardbaar 
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losbandig gedrag of was het eerder een mogelijkheid om op zoek te gaan naar liefde of 

lust, naar een beantwoording van de verwachtingen die in het huidige huwelijk niet 

gerealiseerd werden? Wat was de waarde van het huwelijk dan? 

Het tweede onderdeel bespreekt de ‘praktische’ zijde aan overspel. Welke motivaties 

dreven echtgenoten naar overspel? Was overspel een bewuste keuze of gebeurde het 

wanneer het juiste moment zich voordeed? Was overspel een mogelijkheid tot vrouwelijke 

onafhankelijkheid? Welke omstandigheden waren bevorderlijk voor ontrouw? Maakte men 

gebruik van tijdelijke afwezigheden van de partner omwille van diens werk of was er 

voorheen al sprake van een fysieke scheiding tussen de echtgenoten? Waar gebeurde het 

overspel dan ook? Was dat, zoals de wetgeving voor mannelijk overspel eiste, in de 

echtelijke woning? Hoe zat het dan met de echtgenote, werd die verplicht dagelijks 

geconfronteerd te worden met de buitenspelige relatie van haar man of werd ze het huis 

uitgezet? Waren er geheime ontmoetingsplaatsen waar getrouwde mannen of vrouwen 

elkaar konden vinden? Parallel daarmee stellen we ons vragen bij de ontdekking van het 

ontrouw. Door wie werd het overspel het eerst opgemerkt? Welke gedragingen verraadden 

de buitenechtelijke relatie? Welke waren dan ook de bewijzen om het scheidingsverzoek te 

motiveren? Hoe reageerden de verschillende actoren na deze ontdekking? Was er sprake 

van excessief geweld, scheldpartijen of zelfs passionele moorden of was men daar vrij 

onverschillig over en zagen ze het overspel als iets dat voorbijging? Toonde de overspelige 

echtgeno(o)t(e) achteraf een schuldbesef? Merken we hierbij dat er wordt ingespeeld op 

wat de bedrogen echtgenoot of rechter in kwestie wil horen? Met andere woorden, wat 

voor impact had de ontdekking van overspel op de interacties tussen de partijen: tussen 

bedrogen en overspelige echtgenoot, tussen de overspelige en familie of vrienden of zelfs 

tussen de rivalen?  

 

Algemeen gezien onderneemt deze thesis een zoektocht naar (veranderingen in) 

verschillende houdingen ten opzichte van buitenechtelijke seks en het al dan niet zedenloos 

karakter ervan. Om dit te kunnen onderzoeken werden verschillende representaties aan de 

werkelijkheid getoetst.  
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III. Conceptualisering: overspel, seksualiteit en mentaliteitsgeschiedenis 

 

Vooraleer we kunnen starten met het feitelijke corpus dienen we enkele woorden te 

verduidelijken. Het begrip ‘overspel’ stelt ons al voor een eerste probleem. Er bestaan tal 

van synoniemen die iets onthullen over wat overspel inhoudt, maar toch is het onduidelijk 

als het gaat om buitenechtelijke relaties of seks, om langdurige relaties of eenmalige 

ontmoetingen, waar de grens ligt tussen seks en geen seks (bepaalde handelingen zijn op 

het ene moment seksueel en op het andere niet) en wat voor invulling we kunnen geven 

aan het woord ‘seksualiteit’. In welke mate komt hetgeen wij vandaag seks of seksualiteit 

noemen ook overeen met de betekenissen die daar in de negentiende eeuw aan gegeven 

werden? Definities zijn contextgevoelig en bij een historische analyse van 

seksualiteitsbeleving moeten we ons dus behoeden voor projecties. 

  

Hoe het begrip seksualiteit dient opgevat te worden, werd reeds uitgebreid onderzocht in 

het debat tussen het essentialisme en constructivisme (het nature-nurture-debat) dat een 

belangrijke impuls kreeg door de conceptualisering van het geconstructrueerd ‘gender’ 

tegenover de biologische sekse. De essentialistische visie plaatst seksualiteit binnen een 

biologisch en voortplantingsgericht kader, terwijl het constructivisme de nadruk legt op de 

culturen en hun normen, zoals de constructie van een opvatting als het ‘huwelijk als 

duurzame relatie’. Het is vooral Michel Foucault die ons wees op het plastische karakter 

van seksualiteit als een historisch, sociaal en cultureel geconstrueerd begrip. In deze thesis 

wordt seksualiteit ook op eenzelfde wijze opgevat. Door overspel eerst te bekijken vanuit 

juridische hoek, wordt ons duidelijk hoe het volk overspel diende te begrijpen. Als 

overspel als deviantie, als afwijking, in het verleden aangehaald werd om 

seksualiteitsbeleving binnen het huwelijk te propageren, dan toont dat ons dus hoe het wél 

moest. Het lijkt dus moeilijk om een eensluidende definitie op te stellen van overspel, 

omdat daarmee direct al een betekenis aan het fenomeen gegeven wordt, zoals Van Dale 

met het synoniem ‘echtbreuk’ al direct impliceert dat overspel een huwelijk per definitie 

onmogelijk maakt. Het impliceert dat overspel geen overspel is als het huwelijk blijft 

doorbestaan. Om niet te blijven verzanden in dergelijke conceptualiseringen, werd als 

uitgangspunt gekozen om elke buitenechtelijke seksuele ontmoeting, al dan niet in een 

relatie, als overspel te aanzien.   
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Om te kijken wat voor waarde overspel had, moeten we de intieme levens van mensen uit 

het verleden betreden en zelfs schenden. Is dat wel mogelijk? Hoe kunnen we opvattingen 

over een van de meest intieme elementen van een mensenleven van iemand uit het 

verleden onderscheiden? Ze zijn vervormd door het gerecht en gekleurd door allerlei 

invloeden. Normen werden al dan niet geïnterioriseerd of voorgelogen. Men paste zich aan 

aan de verwachtingen van het gerecht of aan het doel dat ze trachtten te bereiken. Hoe 

kunnen we daar nu mentaliteiten uit afleiden? Wat is een mentaliteit eigenlijk en hoe is een 

mentaliteitsgeschiedenis op te stellen?  

Helmut Gaus onderscheidt vier kenmerken om van een mentaliteit te kunnen spreken.2 Het 

eerste is een lage bewustzijnsgraad. Mentaliteiten zijn weinig doordacht of expliciet 

geformuleerd en zijn dus scherp te onderscheiden van een ideologie. Concreet betekent dat 

voor dit onderzoek dat we tussen de lijnen door zullen moeten lezen. Ondanks het 

vervormde karakter komen toch emoties en attitudes naar boven die ons inzicht kunnen 

leveren in de houdingen tegenover overspel. Essentieel voor de negentiende eeuw is dat we 

deze tegenover de burgerlijke moraal kunnen zetten. Uiteraard is deze ook het gevolg van 

een mentaliteitsverandering in de hogere klasse, maar zij werd expliciet geuit in de 

wetgeving. Hierbij moeten we zeker benadrukken dat we als onderzoeker ons ook niet 

bewust zijn van de eigen mentaliteit.  

Een tweede kenmerk van een mentaliteit is het trage evolutieritme. Dat geeft aan dat bij 

een studie naar mentaliteiten een lange tijdsperiode dient onderzocht te worden vooraleer 

men mentaliteiten kan onderscheiden. Hier mag dat geen probleem zijn omdat de hele 

negentiende eeuw als tijdsperiode onderzocht werd. Toch moeten we voor ogen houden dat 

we met een beperkte representatie zitten.  

Het derde, het collectieve aspect, zorgt echter wel voor wat problemen. Het 

onderzoeksgebied (118 scheidingsaanvragen) is niet zo groot dat het voor een grote groep 

representatief kan zijn. Daarom spreken we in dit geval liever van een 

mentaliteitsgeschiedenis. In principe kunnen we de eisende partijen wel als een (klein) 

collectief beschouwen, de ‘bedrogen echtgenoten’.  

Het laatste kenmerk, betreffende de inhoud en vorm van een mentaliteitsgeschiedenis, is 

misschien wel het meest essentiële. Kort kunnen we stellen dat de mentale inhouden (“het 

                                                 
2 GAUS (H.), Verwachtingen en problemen van de mentaliteitsgeschiedenis. In: BTNG, VI, 1975, 3-4, 
pp.411-419. 
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geheel van ideeën, opvattingen, […] normen, voorstellingen, voorstellingen”3) een middel 

zijn om de achterliggende structuren en patronen van denken en voelen te achterhalen. Dat 

wordt ook getracht in deze thesis: aan de hand van representaties van overspel via de 

wetgeving, het morele discours en de scheidingsaanvragen wordt geprobeerd te 

achterhalen hoe het fenomeen geconstrueerd werd in de denkwereld van de gewone mens.  

 

Voor de concrete problemen met het bronnenmateriaal wordt graag verwezen naar de 

uiteenzetting rond het archiefmateriaal.4 

 

 

 
 

                                                 
3 Ibid., op cit., p. 417. 
4 Cf.  infra, p.50.  
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DEEL 1: HISTORISCHE SITUERING  
 
 
 
Hoofdstuk I. Seksualiteit in de negentiende eeuw 

 
1. Inleiding 
 

Vlaanderen onderging in de negentiende eeuw onder invloed van de Franse en Industriële 

Revolutie grondige wijzigingen. De revoluties hadden voor andere maatschappelijke, 

politieke en economische structuren gezorgd. Alles stond in het teken van de vooruitgang. 

De burgerlijke klasse kwam aan de macht en bepaalde voortaan het maatschappelijke 

leven. Dat had grote implicaties voor de lagere klassen; zij konden niet mee genieten van 

deze vooruitgang. Bestaande omgangsvormen – de relaties tussen mensen binnen én buiten 

het gezin – werden namelijk grondig veranderd. Steeds meer arbeiders werden 

tewerkgesteld in de mechanische fabrieksarbeid. Ze moesten zich aanpassen aan een 

andere werksituatie, en vaak ook aan een stedelijk milieu, waar sneller contacten gelegd 

werden. Een van de gevolgen daarvan was dat seksualiteit werd ook niet langer op een 

louter functionele wijze benaderd, zoals voeding en slaap symptomen van honger en 

vermoeidheid lieten verdwijnen.  

De vooruitgangsidealen botsten dus met de realiteit van velen. Sociale ongelijkheden 

zorgden voor turbulenties en vormden het onderwerp van publieke en politieke discoursen. 

Het was echter de burgerlijke klasse die het maatschappelijke leven domineerde; in die 

context spreekt men van het ‘verburgerlijkingsproces’. Dat proces besloeg vele gebieden, 

maar centraal stond hoe de omgang tussen de seksen, de houding ten opzichte van 

seksualiteit en de positie van vrouwen in de vernieuwde maatschappij hoorden te zijn. De 

burgerlijke idealen hadden als doel zich te distantiëren van de lagere klassen maar zorgden 

er tegelijkertijd voor dat ook zij er zich dienden aan aan te passen.  

 

Dit ‘Victoriaanse tijdperk’ werd in de historiografie steevast gekenmerkt door een sterke, 

repressieve regulering van de seksuele zeden. Hoe uitgebreider het onderzoek, hoe meer 

inconstistenties er echter aan het licht kwamen. Christina Simmons heeft het bijvoorbeeld 

over de ‘myth of Victorion repression’ die vele onderzoekers voor de gek zou gehouden 
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hebben.5  Hedendaagse historici zijn het dus niet zomaar eens met een eensluidende 

definitie van dat zogenaamde ‘Victorianisme’. Jeffrey Weeks ziet het ontwikkelen van een 

repressieve ideologie bijvoorbeeld als een onderdeel van een grotere morele paniek, een 

defensiemechanisme tegen storende veranderingen6 terwijl Peter Gay verklaarde dat door 

die onzekerheden de ethiek hoger geacht werd en de moralist zo een groot werkingsgebied 

kreeg. 7  Ook Foucault daagde het repressieve van het victorianisme uit. Hij 

beargumenteerde dat de manier waarop seksualiteit getracht werd te controleren, 

evolueerde van een regulering van huwelijk en afstamming naar een regulering van het 

lichaam zelf. Het was het eindeloos categoriseren van seksueel gedrag van afwijkende 

minderheden dat de basis van een repressievorm vormde. Het taboe en de geheimhouding 

rond seksualiteit zorgde er ook alleen maar voor dat er een obsessie rond gecreëerd werd. 8 

Het victorianisme zou ook onderdeel zijn van hetgeen Norbert Elias het civilisatieproces 

noemt.9 De Victoriaanse ideologie geloofde immers in een geciviliseerde moraliteit. In een 

productiegerichte economie diende bevrediging uitgesteld worden naar de toekomst door 

de nood om hard te werken in het heden. Vrije tijd werd afgeraden in functie van 

zelfcontrole. Controle van burgers diende in functie van de opbouw van een samenleving.10 

 

Naast deze nuanceringen slaagden historici er bovendien in aan te tonen dat repressieve 

idealen niet door iedereen binnen de burgerij zelf werden gedeeld.11 Veel vraagtekens 

kunnen dus geplaatst worden bij de geldigheid van het burgerideaal, nl. het verschil in 

theorie en praktijk in de burgerij zelf, en tussen de burgerlijke idealen en die van de lagere 

sociale klassen. Hoe meer burgerlijke idealen doorgedreven werden, hoe meer het in de 

praktijk de andere richting leek uit te gaan. De 19de eeuw wordt daardoor zowel 

gekenmerkt door een (schijnbaar) groot belang van morele zeden als een grote bloei van de 

pornografie en prostitutie.  

Wat waren nu de idealen van de burgerij en hoe kunnen we die discrepantie begrijpen? 

                                                 
5 SIMMONS (C.), Modern sexuality and the myth of Victorian repression. In: PEISS (K.) en SIMMONS 
(C.), Passion and power. Philadelphia: Temple University Press, 1989, pp.57-77. 
6 WEEKS (J.) Sex, politics and society. The regulation of sexuality since 1800. London: Longman, 1989. 
7 GAY (P.), Education of the senses. New York: Oxford university press, 1984. 
8 FOUCAULT (M.), De geschiedenis van de seksualiteit. 1. De wil tot weten. Nijmegen: Socialistische 
Uitgeverij, 1984. 
9 ELIAS (N.), Het civilisatieproces : sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Amsterdam, 
2001. 
10 STEARNS (P.) en LEWIS (J.), An emotional history of the United States. New York: New York 
University Press, 1998, p.336. 
11 COPLEY (A.), Sexual moralities in France, 1780-1980, Londen: Routledge, 1988, pp.79-80. 
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2. Burgerlijke ideologie 
 

Centraal in de burgerlijke, huishoudelijke ideologie stond het kerngezin, gevormd door het 

huwelijk als enig aanvaardbaar kader voor seksualiteit. De rust van de samenleving en 

maatschappelijke orde was afhankelijk van de rust van de familie. Dit kaderde in de 

patriarchale traditie die de man zag als vader en kostwinner en de vrouw als moeder, 

huisvrouw en echtgenote12. Het waren deze sociale rollen die haar seksualiteit aflijnden. 

Seks binnen het huwelijk was een plicht voor de vrouw, net zoals het baren van kinderen.13  

 

De machtsverhoudingen tussen de seksen werden geïnstitutionaliseerd in de wetgeving 

rond het huwelijk: de man bood zijn vrouw bescherming en onderhoud in ruil voor 

afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Die afhankelijkheid kwam tot uiting in haar juridische 

onbekwaamheid: vrouwen konden geen handelingen stellen zonder de toestemming van 

haar man en werden in feite zo gelijkgesteld aan minderjarige kinderen. Het ontdekken van 

de plaats van de vrouw door de burgerij had er dus niet voor gezorgd dat zij daadwerkelijk 

ook een politieke of publieke plaats kreeg.14 Ongelijke machtsverhoudingen tussen de 

seksen met elk hun eigen sociale rollen bleven bevestigd en vastgelegd. Vrouwen waren 

eerder vrouw van een burger, dan een ‘burgeres’ zelf.15 

De wederzijdse huwelijkse plichten getuigden van een fundamentele ongelijkheid tussen 

man en vrouw, een ‘dubbele moraal’, die de vrouw kuisheid oplegde, maar de man een 

grotere seksuele vrijheid gaf.16 Het huwelijk diende als kanalisering van de mannelijke 

seksualiteit; de vrouw diende op passieve wijze de seksuele driften van de actieve man te 

ondergaan. Die dichotomie tussen vrouwelijke en mannelijke seksualiteit komt volgens 

Thomas Laqueur voort uit de evolutie van het ‘één-sekse-‘ naar het ‘twee-seksemodel’.17 

Hij stelt dat er tijdens de achttiende à negentiende eeuw een verandering plaatsvond in de 

visie op man en vrouw als fysieke entiteiten. Als gevolg van wetenschappelijke 

ontdekkingen, maar vooral van bredere politieke veranderingen zou men afgestapt zijn van 

het één-seksemodel, waarbij man en vrouw op één as als varianten van elkaar bestonden. 
                                                 
12 SOHN (A.), Chrysalides, Femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles). Parijs: Publications de la 
Sorbonne, 1996, p.67. 
13 GILL (D.), Illegitimacy, sexuality and the status of women. Oxford: Blackwell, 1977, p.159. 
14 PERROT (M.) en DUBY (G.), Geschiedenis van de vrouw. 4. De negentiende eeuw. Amsterdam : Agon, 
1993, p.28. 
15 Ibid., pp.42-43. 
16 WEEKS (J.), op cit., p.22. 
17 LAQUEUR (T.), Making sex : body and gender from the Greeks to Freud. Cambridge (Mass.) : Harvard 
university press, 1990. 
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Vanaf de achttiende eeuw waren man en vrouw twee totaal verschillende en tegengestelde 

seksen, actief versus passief. Biologie bepaalde de genderidentiteiten en dus zo de 

dominantie van de man. De mannelijke drift werd onder impuls van de medische 

ontwikkelingen omschreven als een “brutale moeilijk beheersbare kracht” 18. De vrouw 

daarentegen, was een aseksueel wezen tenzij als haar seksualiteitsbeleving gericht was op 

reproductie. Het moederschap was immers de ware bestemming van elke vrouw.19  

Deze dubbele houding ten opzichte van seksualiteit vormde de kern van het burgerlijke 

concept ‘respectabiliteit’. Het was een van de middelen waarmee de burgerij haar identiteit 

als aparte klasse kon bevestigen, maar ze had vooral consequenties voor het gedrag van 

vrouwen. Vrouwelijke seksualiteit werd gedefinieerd binnen sociale en economische 

omstandigheden: de burgervrouw diende afstand te bewaren van de vrouwen uit de lagere 

sociale klassen.20 De identiteit van de burgervrouw werd geconstrueerd door het zich 

afzetten van de ‘gevallen vrouw’, hun ‘gedegenereerde tegenhangster’. Er waren vier 

soorten seksuele overtredingen waar een vrouw zich schuldig aan kon maken en die de 

afstand tussen hen konden overbruggen, nl. prostitutie, abortus, travestie en romantische 

vriendschap.21 Respectabiliteit was datgene wat het verschil maakte tussen de private sfeer 

van huishoudelijke, morele waarden en het ‘gevaar’ van de publiek zichtbare prostitutie.22 

Daarom hechtte de burgerij veel belang aan de moraal van verpreutsing en 

terughoudendheid tegenover naakt en seksualiteit.  

Hoewel ze oorspronkelijk diende als sociale barrière werd deze moraal langzamerhand 

massaal gepromoot en opgedrongen aan de lagere sociale klassen. Mannen en vrouwen 

dienden, duidelijk gescheiden, opgevoed te worden, zowel op als buiten het werk.23 Het 

belang aan deugdelijkheid zorgde echter voor steeds meer problemen; afwijkend seksueel 

gedrag en arbeidersseksualiteit vormden de grootste bron van ergernis voor de burgerij. 

Arbeiders werden immers verondersteld opener en vrijer om te gaan met seksualiteit.24 De 

gevolgen daarvan konden desastreus zijn. Zoals daarnet al gezegd werd, werden vooral 

                                                 
18 CARLIER (J.), Discoursanalytische en mentaliteitshistorische benadering van seksualiteitsbeleving in het 
interbellum: fragmentarische geschiedenissen op basis van strafdossiers van zedenzaken in het archief van de 
Correctionele Rechtbank van Antwerpen (1920-1940). Gent, 2003, op cit., p.35. 
19 WALKOWITZ (J.), Bedreigende seksuele praktijken. In: PERROT (M.), Geschiedenis van de vrouw. De 
negentiende eeuw, p.340. 
20 WEEKS (J.), p.30. 
21 WALKOWITZ (J.), p.340. 
22 WEEKS (J.), op cit., p.81. 
23 DE WILDE (B.), Seks op en naast de werkvloer. In: BRACKE (N.), CELIS (K.) e.a. Begeerte heeft ons 
aangeraakt : socialisten, sekse en seksualiteit. Gent, 1999, pp.152-153. 
24 Ibid., op cit. p.153. 
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vrouwen daarbij geviseerd. Vooral door groeiende maatschappelijke problemen, zoals de 

verspreiding van geslachtsziekten, werden prostitutie of overspel de grote 

maatschappelijke gevaren. Zoals we hieronder zullen zien liet de reglementering ervan 

echter toe dat het verder gebeurde. Copley heeft het in deze context over ‘de paradox van 

het Victoriaanse tijdperk’, nl. de combinatie van een hoog moreel discours met een 

arsenaal aan mogelijkheden om seksuele behoeften te bevredigen, zoals prostitutie. Het 

verschil in theorie en praktijk lag in de kern van de dichotomie van de private ervaring en 

de publieke discussie.25  

 

 
3. De strijd tegen buitenechtelijke seks: prostitutie en venerische ziekten 
 

Vooral naar het einde van de negentiende eeuw toe werd de samenleving geconfronteerd 

met prostitutie, als gevolg van een grote verspreiding van geslachtsziekten. In oorsprong 

werden zij enkel gelinkt aan de huwelijkse en seksuele moraal, want wie binnen het 

huwelijk zijn of haar seksualiteit beleefde, kon er niet aan blootgesteld worden. Ze waren 

een teken van morele degeneratie en ontering van het besmette individu, ongeacht zijn de 

maatschappelijke achtergrond.26 De verspreiding van deze ziektes maakte ze echter tot een 

alsmaar groter wordend maatschappelijk probleem. Men ging de oorzaak toekennen aan de 

prostitutie. Het industrieel kapitalisme had namelijk een aanzienlijke groei van de 

stedelijke prostitutie in al haar verschijningsvormen meegebracht en vormde voor veel 

vrouwen uit de lagere sociale klassen een overlevingsstrategie.27 Hoe meer de ziekte zich 

verspreidde in de samenleving, hoe meer de overheid zich verplicht zag in te grijpen in dit 

veld. Deze toenemende overheidsbemoeienis zorgde ervoor dat het naast morele ook 

maatschappelijke implicaties had. De besmette persoon schendde niet alleen de heersende 

gezinsmoraal, maar was ook een gevaar voor de samenleving. De gezondheid van de natie 

moest beschermd worden, en daar dienden maatregelen voor genomen te worden. Het 

‘publieke kwaad’ diende niet louter meer benaderd te worden vanuit morele, maar ook 

                                                 
25 COPLEY (A.), p.82. 
26 MOOIJ (A.), Geslachtsziekten en besmettingsangst : een historisch-sociologische studie 1850-1990. 
Amsterdam : Boom, 1993, p.29. 
27 PITTOMVILS (K.), Tussen repressie en permessiviteit. In: BRACKE (N.), CELIS (K.) e.a. Begeerte heeft 
ons aangeraakt : socialisten, sekse en seksualiteit. Gent, 1999, p.209. 
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vanuit medische en maatschappelijke hoek. Annet Mooij spreekt van het ‘venerisch 

probleem’.28  

 

De verspreiding van venerische ziektes vormde dus niet alleen een probleem voor de 

heersende seksuele moraal die prostitutie aanzag als oorzaak van schandalen en schaamte, 

maar ook de medische wereld stond voor een uitdaging. De ziektebeelden, genezingen en 

besmetting van het nageslacht waren bepalend voor de gedaante die het probleem van de 

geslachtsziekten aannam. Algauw werd een band gelegd tussen venerische ziekten en 

andere maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de verhouding 

tussen mannen en vrouwen. Deze verhoudingen waren “bepalend voor de wijze waarop de 

aanwezigheid van geslachtsziekten en venerisch besmettingsgevaar op een bepaald 

moment van een betekenis voorzien werden.”29 Venerische problemen waren dus niet op 

zichzelf staand, het waren constructies, gevormd door de symbolische betekenissen die 

vanuit drie discoursen – moreel, medisch en maatschappelijk – beïnvloed werden. De 

uiteenlopende reacties op de aanwezigheid van dergelijke ziekten en besmettingsgevaar, 

binnen de kennis die er toen was, hielpen dus om dat probleem te construeren. Venerische 

ziekten verwezen dus niet alleen naar het besmettelijke karakter ervan, maar ook naar 

“zonde en ontucht, morele degeneratie of naar de verhouding tussen de seksen, het 

onderscheid tussen sociale klassen, de kwaliteit van het gezinsleven, de gezondheid van de 

natie of een ander maatschappelijk vraagstuk.”30 

 

Hoe moeten we de overheidsbemoeinis nu eigenlijk zien? De regulering van 

geslachtsziekten werd dus onlosmakelijk verbonden met de regulering van prostitutie. 

Centrale doelstelling daarbij was de concentratie van prostitutie in speciale instellingen die 

aan politioneel en medisch toezicht onderworpen werden.31 Registraties bij de politie en 

regelmatige medische keuringen waren verplicht om de aanwezigheid van geslachtsziekten 

in te kunnen schatten en bestrijden; besmette vrouwen werden geïsoleerd en tijdelijk 

verboden hun werk verder te zetten. Elites hadden aandacht gekregen voor de openbare 

gezondheidszorg en huiselijke hygiëne.32  

                                                 
28 MOOIJ (A.), p.12. 
29 Idem. 
30 Ibid., op cit., p.12. 
31 Denken we hier vooral aan de Engelse ‘Contagious Diseases Act’ uit 1864. 
32 PITTOMVILS (K.), p.216. 
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Door enkel de geprostitueerde vrouwen te sanctioneren ging men ook bij de regulering van 

prostitutie dus ook uit van een dubbele moraal. De regulering zag prostitutie als een 

‘noodzakelijk kwaad’, vanuit het idee dat seksuele lusten van mannen niet zomaar te 

bedwingen waren. Prostitutie werd in het licht van het civilisatieproces ook aanzien als 

noodzakelijk om de burgerlijke vrouwen te beschermen.33 Seksuele omgang van mannen 

met gevallen vrouwen werd hierdoor gerechtvaardigd.34 De regulering had zowel voor- als 

en tegenstanders. Voorstanders verzekerden dat de verspreiding van geslachtsziekten 

tegengehouden en de publieke eerbaarheid hersteld werd omdat het ‘ontucht’ zich niet 

meer in het openbaar afspeelde. Tegenstanders (abolitionistische bewegingen en 

feministen) eisten de afschaffing omdat de reglementering van prostitutie een stilzwijgende 

erkenning van prostitutie inhield. Daarenboven werden enkel de geregistreerde prostituees 

gecontroleerd – en niet de mannen die ze bezochten of de clandestiene prostituees – 

waardoor er een vals gevoel van veiligheid gecreëerd werd.35 De afschaffing van de 

reglementering was voor hen een eerste doelstelling in het afschaffen van prostitutie. 

Feministen zagen de regulering ook als een schending van de integriteit van het lichaam en 

van de rechten van vrouwen uit de arbeidersklasse. Vanuit het ideaal van vrouwelijke 

kuisheid verweten ze de voorstanders ervan de mannelijke ontucht niet te sanctioneren en 

zo de dubbelzinnige seksuele moraal in stand te houden.36 Deze houding – als aanval op 

buitenechtelijke en niet-reproductieve seksualiteit - schoof het burgerlijke gezin als norm 

naar voor, terwijl het reglementarisme de normaliteit of zelfs noodzakelijkheid van 

buitenechtelijke seksuele relaties erkende.37  

En zo zijn we aanbeland bij de regulering van overspel. In welke mate weerspiegelde het 

burgerlijke ideaal daarin en waarin verschilde ze van de reglementering van prostitutie? 

                                                 
33 STEARNS (P.), 1998, p.337. 
34 WALKOWITZ (J.), p.345. 
35 PITTOMVILS (K.), p.219. 
36 WALKOWITZ (J.), p. 346. 
37 PITTOMVILS (K.), p.230. 
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Hoofdstuk 2. Een juridische geschiedenis van overspel 

 

Na het burgerlijk ideologisch kader geschetst te hebben, wordt hier dieper ingegaan op de 

concrete implementatie daarvan in de 19de-eeuwse wetgeving rond overspel die voor het 

onderzoeksgebied van toepassing was. Overspel is hierbinnen zowel vanuit burgerlijk als 

uit strafrechtelijk opzicht te benaderen. Enerzijds kon een burger zichzelf beschermen door 

een echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van overspel aan te vragen; 

anderzijds was de vervolging van overspel door de correctionele rechtbank een door de 

wetgever ondernomen actie om de orde en morele structuur van de maatschappij te 

bewaren, ook al was die in vele gevallen gebaseerd op een klacht van de bedrogen 

echtgenoot. Hoewel de nadruk gelegd zal worden op de burgerlijke kant van overspel, 

worden beide luiken hier geschetst. 

 

 
1. Vigerende wetgeving 
 

De Code Napoléon, die in 1807 in onze gewesten ingevoerd werd, was gebaseerd op de 

Franse Code Civil van 1804. Daar werd in beslist of de ontbinding van het huwelijk bij wet 

toegestaan zou worden en binnen welke grenzen en op welke gronden dat zou gebeuren.38 

De echtscheidingswetgeving was zo een reactie tegen de (te) liberale wet van 1792, nl. 

tegen het misbruik ervan dat van het huwelijk een soort ‘concubinage’ had gemaakt.39 Het 

burgerlijk wetboek besteedde veel aandacht aan machtsverhoudingen binnen het huwelijk 

en dan vooral de macht van de man als echtgenoot en als vader. De nadruk werd meer 

gelegd op de man die aan het hoofd stond van een gezinseenheid, dan op elk individu 

binnen dat gezin. Echtscheiding werd door de wetgever met een dubbele blik bekeken: 

enerzijds wel bewust van de drama’s die zich kunnen afspelen tussen echtgenoten, maar 

anderzijds het huwelijk toch beschouwend als een niet zomaar te verbreken instituut. 

Centraal in dit discours stonden dan ook begrippen als schande en wanorde. “Wat de 

echtscheidingswetgeving uiteindelijk dus rechtvaardigde, was de noodzaak om een 

hardnekkige broedplaats van schandalen, een blijvend schandelijk en immoreel 

                                                 
38 MEULDERS (C.) en MATTHIJS (K.), “On ne se jouera pas du divorce!” Echtscheiding in de negentiende 
eeuw in het licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914). In: BTNG, 1996, p.68. 
39 MUYS (E.), Vrouw en (echt)scheiding in de 19e-20e eeuw. Een socio-juridische studie, met raadpleging 
van (echt)scheidingsprocesdossiers. Gent, 1994., p.57. 
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schouwspel, te vermijden.”40 Echtscheiding moest voorkomen dat een ontspoord huwelijk 

de gevestigde maatschappelijke orde en de goede zeden, de eer en het leven van de 

‘onschuldige’ echtgeno(o)t(e) in het gedrang zouden kunnen brengen. Deze wetgeving 

bleef in tegenstelling tot Frankrijk41 van kracht in het negentiende-eeuwse België. 

 

Binnen de Code Civil omvatte overspel twee van de zes gronden voor echtscheiding, nl. 

het overspel van de vrouw (art. 229) en het houden van een bijzit of concubine door de 

man in de echtelijke woning (art. 230). Overspel werd hiermee naast zaken als misdaden, 

mishandelingen en grove beledigingen door de ene echtgenoot aan de ander (art. 231) of 

veroordeling van één van de partners tot een onterende straf (art. 232) gezet. Ook voor 

scheiding van tafel en bed kon overspel als grond dienen (art. 306). Volgens artikel 298 

kon een vrouw bij echtscheiding op grond van overspel een gevangenisstraf krijgen van 

twee maand tot twee jaar. Voor overspelige mannen bestond een dergelijke bepaling niet. 

Dezelfde bepaling bestond bij de scheiding van tafel en bed: de vrouw krijgt een zwaardere 

straf dan de man opgelegd, maar deze kan teniet gedaan worden als de man zijn vrouw 

terug neemt (art. 209). Het in 1867 opgemaakte Belgische Strafwetboek hief de bestraffing 

van overspel door een burgerlijke rechtbank op. Vanaf dan kon die enkel nog door een 

correctionele rechtbank gebeuren. Het artikel 230 dat het overspel van de man definieerde 

als het onderhouden van een bijzit in de echtelijke woning werd in 1974 opgeheven. 

Sindsdien kunnen beide seksen een scheiding aanvragen op grond van (simpel) overspel 

(art. 229). Sinds 1972 werd ook artikel 298 opgeheven, waardoor er aan een vrouw geen 

gevangenisstraf meer kan opgelegd worden. 

 

Overspel is ook terug te vinden in de strafrechterlijke Codex 1810. Dit is het door 

Napoleon ingevoerde Franse Strafwetboek dat na de Belgische onafhankelijkheid bij 

gebrek aan een valabel alternatief nog steeds van kracht bleef. Het is pas in 1867 dat de 

Belgische Regering een eigen nationaal strafwetboek opstelde. Veel verschil is er niet 

tussen beide wetboeken; we zien een analoge, repressieve houding ten opzichte van 

overspel. Overspel werd in het Belgische Strafwetboek (of Code Pénal) omschreven als 

“un délit contre l’ordre des familles, mais … aussi et avant tout un attentat aux mœurs et 

                                                 
40 MEULDERS (C.) & MATTHIJS (K.), op cit., pp.67-68. 
41 In Frankrijk werd zij in 1816 afgeschaft. 



 

 

29 

 
 

le plus grave de ces attentats”42 en ondergebracht onder de titel “Des crimes et des délits 

contre l’ordre des familles et contre la moralité publique” 43. Daarmee stond het naast 

misdrijven als aanranding van de eerbaarheid (art. 372 en 373), verkrachting (art. 375), 

prostitutie of verderf van de jeugd (art. 379) en openbare schennis van de goede zeden (art. 

383 en 385). Net als in het burgerlijke wetboek vinden we dezelfde genderongelijkheid in 

de voorwaarden voor overspel. Het simpele overspel van de vrouw kon volgens de Codex 

1810 bestraft worden met een geldboete en een gevangenisstraf van drie maand tot twee 

jaar (art. 387); anno 1867 viel die geldboete weg. De geldboete die een overspelige 

echtgenoot volgens de Codex 1810 kon krijgen, werd in het Belgisch Strafwetboek 

vervangen door een gevangenisstraf van een maand tot één jaar (art. 389).44 De bestraffing 

van overspel kon enkel maar gebeuren op klacht van de beledigde echtgenoot (art. 390), 

tenzij het overspel leidde tot een schending van de openbare zeden (art. 385).  

 

Ten slotte zien we overspel in deze Code Pénal nog vermeld in de derde sectie van het 

achtste hoofdstuk, nl. onder “De l’homicide, des blessures et des coups excusables”, waar 

artikel 413 stelt dat moord, slagen en verwondingen excuseerbaar zijn als het delict 

gepleegd werd door de bedrogen echtgenoot op het moment dat hij de ander met een 

medeplichtige op heterdaad betrapte op overspel.  

 

Hoewel pas in 1973 de laatste wijzigingen aan deze wetgeving gebeurden, was er voorheen 

al een trend naar de decriminalisering van overspel waar te nemen. Deze gebeurde in twee 

fasen. Aan het begin van de jaren 1970 komt er een algemene aandacht voor de 

discriminatie van de vrouw. Er wordt gepleit voor een gelijkschakeling van de 

strafrechtelijke behandeling van mannen en vrouwen en zorgde er uiteindelijk dan ook 

voor dat overspel als een sekseneutraal wanbedrijf beschouwd werd. Geleidelijk aan 

veranderde de houding en stuitte het idee van de decriminalisering van overspel zelf in het 

parlement nog maar op weinig tegenstand. Deze werd logisch geacht in het licht van het 

                                                 
42 NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la 
pratique. II, Brussel, 1897, p.191. 
43 Titel VII van Boek II van het Belgisch Strafwetboek. 
44 Een geldboete werd in 1867 als onrechtvaardig gezien omdat een rijke door overspel veroordeelde man 
zonder problemen de boete zou kunnen betalen. (STEVENS (L.), Strafrecht en seksualiteit : de misdrijven 
inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en 
overspel. Antwerpen: Intersensia, 2002, p.126) 
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gewijzigde maatschappelijke denken; huwelijk en inbreuken op de huwelijkstrouw 

behoorden voortaan tot de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

2. Voorwaarden voor overspel 
 

 
2.1 Algemene voorwaarden 
 

De wetgever definieerde overspel als de schending van de echtelijke trouw van een van de 

echtgenoten tegenover de ander. Deze omschrijving veronderstelde de daad van het 

overspel, met als doel een schuldige aan te kunnen duiden. Er is pas sprake van overspel 

als volgende essentiële elementen aanwezig zijn: het voltrekken van de 

geslachtsgemeenschap (“l’union consommée”) tussen verschillende seksen, de huwelijkse 

staat van één van de overspelplegers en de wil tot overspel.45 

De gemeenschap tussen seksen was het materiële feit van het overspel; het overspel moet 

dus effectief plaatsgevonden hebben; de wetgeving kon immers geen pogingen 

veroordelen. Andere familiariteiten, losbandige of obscene daden zijn dus geen overspel. 

Het is ook noodzakelijk dat er bij het overspel een medeplichtige van het andere geslacht 

aanwezig was. Bij masturbatie of homoseksuele contacten kon er dus geen sprake zijn van 

overspel.  

Daarnaast veronderstelde overspel de huwelijkse staat van een van de actoren. Een 

verloofde mocht voor het definitief voltrekken van het huwelijk (voor een ambtenaar van 

de burgerlijke stand) nog geheime relaties hebben met andere personen dan diegene waar 

hij of zij mee trouwde, zolang deze niet verdergezet werden na het voltrekken van het 

huwelijk. Na de ontbinding van een huwelijk kon er dus ook geen sprake meer zijn van 

overspel. Een scheiding van tafel en bed liet het huwelijk echter wel voortbestaan en liet de 

vrouw dus gebonden aan de plicht van trouw tegenover haar echtgenoot. Voor de man 

daarentegen verdween die plicht omdat hij voor de definiëring van overspel gebonden was 

aan de notie ‘echtelijke woning’, en na een uitspraak van scheiding van tafel en bed kon 

daar geen sprake meer van zijn en mocht hij daar dus een andere vrouw in onderhouden. 

                                                 
45 NYPELS (J.) en SERVAIS (J), p.192 en PICARD (E.), Pandectes belges. encyclopédie de législation, de 
doctrine et de jurisprudence belges. Brussel, 1881, volume 6, p.484. 
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Dit gold althans vóór de strafwetbepaling van 1867. Zij liet het huwelijk en de plicht tot 

trouw na een scheiding van tafel en bed bestaan.  

De derde voorwaarde voor overspel was de intentie, een algemeen opzet tot de schuldige 

daad. Pas als een persoon op de hoogte was van de huwelijkse staat van diegene waarmee 

hij of zij seksuele relaties onderhield, kon hij omschreven worden als de medeplichtige aan 

het overspel. Als dat zo was, mocht hij wettelijk gezien de overspelige relatie niet verder 

zetten. Voor een vrouw ontbrak een dergelijke schuldige intentie als ze dacht dat haar man 

gestorven was, als ze verkracht werd of als er sprake was van een mentale achterstand of 

handicap.46 In een dergelijke situatie zou de vrouw immers kunnen denken dat ze zich 

overleverde aan haar echtgenoot, i.p.v. aan een vreemde. De schuld betrof hier dan de 

verleider (art. 375, Sw). Evenmin strafbaar was de poging tot overspel. Een echtgenoot die 

verrast werd vóórdat het overspel effectief plaatsvond, kon dus niet schuldig bevonden 

worden.  

 

 

2.2 Speciale voorwaarden voor het overspel van de man 
 

Volgens het Strafwetboek was het overspel van de vrouw strafbaar, onafhankelijk van de 

frequentie of van de plaats waar het zich voordeed. De echtgenoot daarentegen kon slechts 

vervolgd worden als hij een concubine onderhield in het echtelijke huis. Het is hier niet de 

ontrouw van de echtgenoot die vervolgd werd, maar het misprijzen tegenover zijn vrouw 

die hij op deze manier uit binnenin de echtelijke woning47. Hetzelfde onderscheid bestond 

in de Code Civil die de noodzakelijke voorwaarden voor overspel als grond voor 

echtscheiding of scheiding van tafel en bed onderscheidde. Het discriminerende verschil 

ontstond uit de visie dat het overspel van de vrouw op elk vlak ernstig was door de 

gevolgen die haar overspelige daden met zich mee kunnen brengen. Het overspel van de 

vrouw zou de bloedlijn immers kunnen bezoedelen (‘verwarring der families’48) en zo het 

erfrecht en het familiebezit in gevaar brengen. Echtscheiding moest dus verhinderen dat 

het patrimonium in onwettige handen zou terechtkomen. Bovendien was het de vrouw niet 

toegestaan het doen en laten van haar man te controleren.49 Het overspel van de man werd 

                                                 
46 PICARD (E.), pp.487-488. 
47 PICARD (E.), p.488 en NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), p.205. 
48 MEULDERS (C.) & MATTHIJS (K.), p.71. 
49 MUYS (E.), p.61. 
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pas als schadelijk aanzien als het in de openbaarheid gebeurde en zo wanorde creëren 

binnenin het gezin, en dat gebeurde volgens de wetgever enkel als er een andere vrouw in 

de echtelijke woning verbleef. Het genderongelijke verschil in definiëring kon wel 

gecompenseerd worden doordat eenmalige overspelige daden door de bedrogen echtgenote 

als ‘grove belediging’ omschreven kunnen worden, een andere grond voor echtscheiding 

(art. 231, C.C.) of scheiding van tafel en bed (art. 306, C.C.).  

Het onderhouden van een bijzit vereiste de continuïteit van een overspelige relatie; een 

geïsoleerd feit volstond dus niet.50 De bijzit is diegene die met een getrouwde man 

samenwoonde zonder er effectief mee getrouwd te zijn. De bijzit moest niet opgenomen 

worden in het huis; het kan dus ook iemand zijn die reeds voordien deel uitmaakte van het 

huishouden.51 Het veronderstelde met andere woorden een gemeenschappelijk huishouden 

voor een langere periode; de bijzit diende dus continu in het echtelijke huis te wonen. Het 

woord ‘onderhouden’ onderstreept die continuïteit en slaat enkel op de overspelige aard 

van de relatie; de vrouw moet dus niet per se economisch onderhouden worden.  

Volgens de wetgeving in 1867 was de echtelijke woning die waar de echtgenoot woonde of 

toch het recht had te wonen.52 Een vrouw had het recht en de plicht er te verblijven. Dat is 

dus anders dan in 1810 wanneer de echtelijke woning geïnterpreteerd werd als de 

gemeenschappelijke woning, nl. waar beide partners resideerden. Volgens het Belgische 

Strafwetboek was het de residentie van de man die de aard van de woning bepaalt; als de 

vrouw niet langer bij de man woonde, en het huis dus niet langer de gemeenschappelijke 

woning was, bleef ze toch de echtelijke woning. Deze nieuwe visie kwam voort uit de 

bepaling dat de vrouw geen andere wettelijke verblijfplaats kon hebben dan de 

hoofdverblijfplaats van de man. Zelfs al zou een bijzit dus huur betalen aan de man om in 

hetzelfde huis te wonen, dan was er nog steeds sprake van een echtelijke woning en dus 

van overspel. De echtelijke woning kon dus verschillen van de domicilie van de man. Er 

konden zelfs meerdere echtelijke woningen bestaan, als de man die op verschillende 

momenten effectief bewoonde omdat voor elk van deze woningen zijn vrouw het recht had 

er te wonen. Wanneer een man wel samenwoonde met zijn vrouw, dan was die 

gemeenschappelijke woning de hoofdverblijfplaats van de man en dus de echtelijke 

woning. Als hij er dus een concubine op nahield in een ander huis, dan was dat geen 

                                                 
50 NYPELS (J) en SERVAIS (J.), p.206 en PICARD (E.), p.489. 
51 PICARD (E.), pp.487-488. 
52 Ibid., pp.491-492. 
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overspel.53 Deze conceptualisering van de echtelijke woning was specifiek bedoeld om de 

eer van het huishouden te beschermen tegen het schandaal die de toelating van een bijzit in 

de echtelijke woning tot gevolg zou kunnen hebben.54  

In afwachting van een scheiding van tafel en bed blijft de woonplaats van de man de 

echtelijke woning tot op het moment van de uitspraak, zelfs al heeft de vrouw dit huis 

verlaten. Dit geldt ook voor de periode voor de uitspraak van echtscheiding, zelfs al heeft 

de vrouw de toestemming om tijdelijk ergens anders te wonen. Na de uitspraak tot 

scheiding van tafel en bed, bestaat de echtelijke woning niet meer en mag de echtgenoot in 

de woning die voorheen als echtelijke woning bestond een concubine straffeloos 

onderhouden.55 

 

 

3. De vervolging van overspel 
 

 
3.1 De noodzakelijke klacht 
 

Overspel kon slechts strafrechtelijk vervolgd worden op basis van een klacht van de 

beledigde (“offensé”) echtgenoot, vanuit de visie dat als het openbaar ministerie acties zou 

ondernemen tegen de schuldige de familiale orde grondig verstoord zou worden. Het was 

de bedrogen echtgenoot die besloot of hij/zij al dan niet de stilte bewaarde. De 

samenleving had immers niets aan een vervolging waarvan de voordelen niet opwogen 

tegen de gevolgen van een schandaal (“où les inconvénients du scandale sont plus grands 

que les avantages de la répression”).56 Overspel werd dus aanschouwd als een privaat 

delict, waarbij de vervolging en de wraak enkel toebehoren aan de beledigde echtgenoot. 

Het is een persoonlijk recht: vanaf dat de beledigde echtgenoot zelf niet meer in staat is om 

het overspel aan te klagen, dan vervalt die mogelijkheid tot vervolging. Daarbij werd dus 

verondersteld dat de aanklager helder genoeg was om zijn of haar aanklacht goed in 

overweging te nemen.  

Aangezien openbare acties hier ondergeschikt werden gemaakt aan de klacht van een 

individu, kunnen enkel de feiten die in de klacht vermeld werden in aanmerking komen 

                                                 
53 STEVENS (L.), p.132. 
54 PICARD (E.), p.494. 
55 Ibid., p.495. 
56 Ibid., op cit., p.497. 
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voor een vervolging. Als het overspel echter zou uitmonden in een publiek schandaal, dan 

zou dat kunnen leiden tot een schending van de openbare zeden wat dus wel publiek 

veroordeeld kan worden zonder dat de echtgenoot daar iets kan tegen inbrengen (art. 385, 

Sw). Het was ook niet verplicht dat de echtgenoot zich als burgerlijke partij stelde. Een 

verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van overspel gaf ook geen 

toestemming aan het openbaar ministerie om de overspelige echtgenoot te vervolgen. De 

verzoekschriften bevestigden immers alleen maar de intentie om de echtelijke band te 

verbreken of om een punt te zetten achter het gemene leven; ze impliceerden geen wens 

om de echtgenoot schuldig te laten pleiten.57   

De bepalingen in de Codex 1810 verplichtten de burgerlijke rechtbank bij een scheiding op 

basis van overspel een overspelige vrouw te veroordelen tot een gevangenisstaf (art. 298 en 

308). Zo impliceerden ze een dubbele afwijking omdat ze enkel golden voor vrouwen en 

omdat ze burgerlijke rechtbanken dwongen een repressieve straf op te leggen als gevolg 

van een puur burgerlijk proces. Deze bepalingen werden dan ook opgeheven in het 

Strafwetboek van 1867 dat stelde dat een dergelijke veroordeling enkel kon gebeuren door 

een correctionele rechtbank.  

De medeplichtige van de overspelige vrouw kan niet vervolgd worden als de echtgenoot 

louter een klacht indiende tegen zijn vrouw. Maar als de naam van de medeplichtige 

vermeld werd in de klacht, dan diende die vervolgd te worden, zelfs al werd door de 

echtgenoot op formele wijze gevraagd om hem niet te vervolgen. De zaak van de twee 

schuldigen werd dan onafscheidelijk; als de echtgenoot zijn vrouw vergevingsgezind was, 

verviel ook de aanklacht tegen de medeplichtige. De bijzit van de overspelige echtgenoot 

kon niet worden veroordeeld vanuit de veronderstelling dat zij slechts had toegegeven aan 

de verleiding die door de getrouwde man op haar uitgeoefend was.58 Als deze concubine 

zelf ook getrouwd was, kon zij natuurlijk wel veroordeeld worden door een klacht van haar 

man.  

 

 

3.2 Niet-ontvankelijkheidverklaringen (“fins de non-reçevoir”) 
 

Een eerste niet-ontvankelijkheidverklaring was het afstand doen van de eis. Normaal 

gezien kon eens een zaak in gang was gezet door het openbaar ministerie en de rechters 
                                                 
57 Ibid., pp.500-501. 
58 PICARD (E.), p.505 en STEVENS (L.), p. 130. 
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ervan op de hoogte gebracht waren, geen afstand meer gedaan worden van de eis en kon ze 

alleen maar een veroordeling of betaling tot gevolg hebben. Deze regel was niet van 

toepassing bij overspel. De strafwet gaf aan de beledigde echtgenoot immers het recht om 

steeds in de vervolging of de uitvoering ervan te interveniëren. Deze afwijkende bepaling 

zorgde ervoor dat de echtgenoot een onnodig schandaal nog kon verhinderen. De wetgever 

wou immers niet meer dan dat er een verzoening plaatsvond tussen de echtgenoten. Het 

afstand doen van de eis kon op twee manieren, nl. op formele wijze (d.m.w. een verklaring 

voor de griffie of door een brief aan het openbaar ministerie), of door een verzoening 

tussen de echtgenoten. Deze laatste zou getuigen van de vrije wil van de beledigde 

echtgenoot om zijn of haar partner te vergeven en vereiste een ernstige en doordachte 

wil.59 Het was aan de rechter om te beslissen of de verzoening, bijvoorbeeld in de vorm 

van samenwonen, in de praktijk niet gedwongen plaatsgevonden heeft. Dit gold vooral in 

het geval van de vrouw, omdat zij geacht werd zich minder gemakkelijk aan de echtelijke 

eisen te kunnen onttrekken.60  

Andere niet-ontvankelijkheidverklaringen waren het overlijden, dementie of het 

verdwijnen van de eiser en het overlijden van de overspelige vrouw.61  

De vraag tot echtscheiding, het overspel of de medeplichtigheid van de eiser waren in het 

Strafwetboek van 1867 echter niet voldoende om de zaak te stoppen. Anders dan in de 

Codex 1810 was het aan de rechter om het wangedrag of de ontrouw van de eiser in te 

schatten.  

 

 

3.3 Het bewijs van het overspel 
 

Het bewijzen van overspel kon gebeuren op basis van door haar geschreven materiaal, 

getuigenverhoren en simpele vermoedens, waarvan de rechter de oprechtheid moest 

bepalen.62  Ook de bekentenis was een mogelijk bewijs, maar die diende eerder als 

aanvulling van het bewijsmateriaal dan dat ze op zichzelf stond. Voor de man medeplichtig 

aan het vrouwelijk overspel gold slechts het door hem geschreven bewijsmateriaal die blijk 

konden geven van de passie en de geheimen tussen hem en de getrouwde vrouw. De 

                                                 
59 PICARD (E.), p.508. 
60 Ibid., p.511. 
61 NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), p.231 en 235. 
62 NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), p.200 en PICARD (E.), p.538. 
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wetgever wou hiermee vermijden dat ‘onschuldige mannen zich valselijk beschuldigd 

zagen’.63 

Voor alle partijen was de betrapping op heterdaad (“en flagrant délit”) het minst 

dubbelzinnige bewijs (art. 388). Dit veronderstelde dat de actoren het overspel aan het 

plegen zijn of het net gepleegd hadden. Het was niet nodig dat de beschuldigden verrast 

werden “in ipsis rebus veneris” 64, want dat zou impliceren dat overspel bijna nooit te 

constateren kon zijn. Het volstond dat de actoren getroffen werden op het moment dat het 

overspel gebeurde, ging gebeuren of net gebeurd was. De beoordeling was dus opnieuw 

voor de rechter. 

 

 

3.4 De bestraffing 
 

Zoals reeds gezegd in de inleiding kon de Code Civil van 1810 enkel een overspelige 

vrouw een gevangenisstraf geven. Dat was anders in het Strafwetboek van 1867 dat stelde 

dat beide overspelplegers veroordeeld konden worden tot een gevangenisstraf. In elk geval 

was de bestraffing van het overspel van de vrouw veel zwaarder door de zwaardere 

gevolgen die het vrouwelijk overspel met zich kon meebrengen. Ook aan de medeplichtige 

van het vrouwelijk overspel kon er een gevangenisstraf opgelegd worden, maar deze 

hoefde niet dezelfde duur te hebben als die van de vrouw (art. 388). Er waren verschillende 

verzachtende omstandigheden die de straf konden verminderen, bijvoorbeeld als de 

eisende partij zelf schuldig was aan overspel of als die het gedrag van zijn of haar 

echtgenoot gestimuleerd of vergemakkelijkt had, bijvoorbeeld als de partner voor enkele 

jaren verlaten geweest was. Als een medeplichtige de overspelige ontmoette in een 

‘mauvais lieu’ kon die ook aanspraak maken op een verminderde straf. 

Omdat overspel vaak gepleegd werd met eenzelfde medeplichtige, sprak men in die zin 

over een ‘délit continu’, die dus met één straf kon bestraft worden. Bij een vrouw heeft het 

overspel een herhaald karakter, omdat het gaat over geïsoleerde daden waarvan er een al 

kan leiden tot een veroordeling; het overspel van de man heeft wel dat karakter van 

continuïteit omdat hij een vrouw voor een langere periode onderhoudt in de echtelijke 

woning. Er kon pas sprake zijn van recidiviteit als de tot één of meer jaren veroordeelde 

                                                 
63 PICARD (E.), op cit., p.540. 
64 Idem. 
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echtgenoot zich na het verstrijken van vijf jaar na het ondergaan van de straf zich opnieuw 

schuldig maakt aan overspelige daden.65  

 

 
3.5 Genaderecht 
 

Als een echtgenoot veroordeeld was tot overspel, had de partner (zowel man als vrouw) het 

recht om de veroordeling van de partner stop te zetten (art. 387 en 389, Sw). Dit 

genaderecht diende de huishoudelijke macht en schafte de straf af door de veroordeling te 

laten bestaan. Het recht kon enkel uitgevoerd worden als er sprake was van een definitieve 

veroordeling. Tot op dat moment kon enkel het openbaar ministerie de zaak stopzetten. Het 

genaderecht door de man moest voldoen aan een voorwaarde, nl. dat hij zijn vrouw terug 

in huis nam.66 Het herstel van de echtelijke unie stond deze vergeving dus toe.  

 

 
4. De wraak van de beledigde echtgenoot 
 

Artikel 413 van het Strafwetboek verklaarde dat moord, verwondingen en slagen 

excuseerbaar zijn als een van de echtgenoten de andere op heterdaad op overspel betrapte. 

Het excuus was enkel aanvaardbaar als de slagen of de moord gebeurden op het moment 

dat de echtgenoot zijn overspelige partner verraste en dus niet even later, wanneer de 

verrassing en de verontwaardiging voorbij waren en de moord dus eerder bedacht kon 

zijn.67 Maatregelen die genomen werden op basis van verdenkingen en dus met de wil om 

de overspeligen te betrappen, waren dus niet excuseerbaar.68  Het excuus was strikt 

persoonlijk; enkel de bedrogen echtgenoot kon het aanwenden. 

In de Codex 1810 bestond het excuus niet als er een uitspraak tot scheiding van tafel en 

bed had plaatsgenomen omdat er na een dergelijke scheiding geen sprake meer kon zijn 

van een echtelijke woning. In de strafwet van 1867 bestond die beperking niet meer: de 

scheiding van tafel en bed laat het huwelijk en zo ook de wederzijdse trouw tussen beide 

echtgenoten bestaan en op deze manier kon zelfs na een uitspraak van scheiding van tafel 

en bed het excuus gebruikt worden.  

                                                 
65 NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), p.196 en PICARD (E.), p.550. 
66 NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), p.197 en PICARD (E.), p.558. 
67 PICARD (E.), p.561. 
68 NYPELS (J.) en SERVAIS (J.), p.393 en PICARD (E.), p.561. 
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Het excuus laat de overtreding echter niet verdwijnen. Het diende wel als verzachtende 

omstandigheid en zorgde op deze manier dus wel voor een minder zware straf (art. 414).  

 
 
 
5. Burgerlijke effecten van overspel 
 

 
5.1 Overspel als grond voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
 

Artikels 229 en 230 van de code civil omschreven overspel als grond voor echtscheiding of 

scheiding van tafel en bed. Het was een uitdrukking van de ongelijkheid tussen man en 

vrouw die ook in de repressieve wetgeving naar voor gekomen was. Het simpele overspel 

van de vrouw gaf toestemming aan haar man om echtscheiding aan te vragen, terwijl de 

vrouw dat slechts kon doen als de man een vrouw onderhield in de echtelijke woning. 

Hetzelfde onderscheid bestond voor een scheiding van tafel en bed (art. 306). De 

voorwaarden om overspel te definiëren als grond tot echtscheiding waren dus net dezelfde 

als die om overspel te kunnen vervolgen. Maar, in tegenstelling tot de strafwet die het 

mannelijk overspel zonder het onderhouden van een concubine in de echtelijke woning 

uitsloot, kan deze in de burgerlijke wetgeving wel aangeklaagd worden door als ‘zware 

belediging’ te omschrijven, wat ook een grond was voor echtscheiding (art. 231, C.C.) of 

scheiding van tafel en bed (art. 306, C.C.). Dit soort mannelijk overspel zou immers 

kunnen leiden tot een publiek schandaal of tot een geheel van onterende omstandigheden 

voor de vrouw. De beschuldiging van overspel die niet gebaseerd was op bewijsmateriaal 

kon ook aanzien worden als een zware beschuldiging die de vrouw de toestemming gaf de 

echtscheiding aan te vragen.69  

Elk verzoekschrift tot scheiding omwille van overspel moest gedetailleerd de feiten 

omschrijven (art. 236, C.C.). Het overspel kon bewezen worden door alle bewijsmiddelen 

die voor de burgerlijke jurisdictie mogelijk waren, waaronder getuigenverhoren en brieven. 

Wanneer het overspel reeds voor de correctionele rechtbank gekomen is en de echtgenoot 

is veroordeeld, dan kan de uitspraak van die veroordeling ook dienen als bewijsmateriaal 

voor het verzoekschrift omdat het overspel authentiek vastgesteld was door die uitspraak.70 

Bekentenissen van de verdediger konden dan weer niet aangenomen worden ter bewijs 

                                                 
69 PICARD (E.), pp.567-568. 
70 Ibid., p.570. 
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omdat op die manier de echtscheiding afhankelijk zou worden van de wil of een 

samenspanning van de echtgenoten.71  

De eis tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed stopte bij een verzoening van beide 

echtgenoten of als de eiser er afstand van deed.72  

 

 
5.2 Andere burgerlijke gevolgen van overspel 
 

Wanneer overspel diende als grond van echtscheiding, dan vormde dat overspel een 

belemmering voor een huwelijk tussen de schuldige echtgenoot en diens medeplichtige 

(art. 298, C.C.). De belemmering was verbiedend, maar niet ongeldig makend. Het 

openbaar ministerie kon dus ingaan tegen de poging van de schuldige echtgenoot en diens 

medeplichtige om een huwelijk aan te gaan, maar had niet de macht om het huwelijk nietig 

te verklaren. Deze belemmering bestond niet in het geval van scheiding van tafel en bed. 

Na de dood van de echtgenoot mocht tussen hen dus wel een huwelijk plaatsvinden.  

 

Vrouwelijk overspel kon zware vermoedens doen ontstaan tegenover de legitimiteit van 

kinderen. Dit volstaat echter niet om als echtgenoot het kind zomaar te kunnen 

verloochenen. Daarvoor zijn nog andere voorwaarden nodig die elders in de wetgeving 

besproken worden.73 

 

                                                 
71 Ibid., p.571. 
72 Ibid., p.575. 
73 Ibid., Pandectes belges, zie: “Désaveu”. 
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Besluit 

 

Centraal in deze wetgeving rond overspel staat de houding ten opzichte van het huwelijk, 

als instituut en symbool voor de samenleving erbuiten. De wetgever erkende de noodzaak 

van een scheiding, maar vreesde tegelijkertijd het rechtsmisbruik en de mogelijke 

ontwaarding van  het huwelijk.  

Concreet lag het initiatief voor een scheiding bij de bedrogen echtgenoot. Hij of zij was het 

die de stilte kon bewaren of de aanzet tot een scheiding of correctionele vervolging gaf, 

maar daar bestond dan ook nog steeds het genaderecht om die stop te zetten. De wetgever 

mocht dus zeker het behoud of herstel van de gezinsvrede niet in de weg staan. Het was 

pas bij een schending van de openbare orde dat het gerecht tussenbeide kwam. 

De wetgeving rond overspel zou omschreven kunnen worden als discriminerend ten 

opzichte van de vrouw. Het vrouwelijk overspel werd namelijk strikter gereguleerd en 

bestraft. Toch zien we dat de vrouwelijke medeplichtigheid niet bestraft werd in 

tegenstelling tot de mannelijke. De bijzit van de man zou immers het slachtoffer geworden 

zijn van de mannelijke verleiding. In die zin wordt de veronderstelde passieve aard van de 

vrouw ten opzichte van de man benadrukt. Als een vrouw getrouwd was, moest zij echter 

in staat zijn haar eigen puurheid te bewaren. Mannelijk overspel had minder strenge 

voorwaarden, maar het is niet zo dat overspelige mannen zomaar vrijuit gingen. Het 

singuliere overspel van de man kon immers ook omschreven worden als een zware 

belediging, een andere grond voor (echt)scheiding naast overspel.  

Toch kunnen we stellen dat er eenzelfde dubbele standaard terug te vinden is in zowel de 

regulering van overspel als van prostitutie. Er werd een grotere seksuele vrijheid toegekend 

aan mannen. De moralisering van overspel en prostitutie viseerde eerder vrouwen dan 

mannen. 
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DEEL 2: EEN ONDERZOEK NAAR OVERSPEL  
 

 

Hoofdstuk I. Het archiefmateriaal 

 
1. Selectie 
 

Zoals al mocht blijken is het fenomeen overspel vanuit twee luiken te onderzoeken, nl. 

vanuit een burgerlijke en strafrechtelijke invalshoek. Enerzijds kon een burger zichzelf 

beschermen door een scheiding aan te vragen of een klacht in te dienen tegen zijn of haar 

overspelige echtgenoot, maar anderzijds kon ook de wetgever een actie ondernemen om 

overspel de orde en morele structuur van het huwelijk en zo de samenleving erbuiten niet 

te laten ondermijnen. Daardoor wordt het interessant overspel vanuit beide invalshoeken te 

bestuderen, maar toch waren er heel wat overwegingen die me steunden in de keuze voor 

het burgerlijke luik. Twee wetgevende instanties impliceren immers twee verschillende 

soorten archiefmateriaal met elk hun problemen. 

 

De keuze voor gerechtelijke dossiers was vrij snel gemaakt. Ze hebben veel informatie te 

bieden over de individuele en persoonlijke omstandigheden van een zaak en bieden ons zo 

de mogelijkheid om binnen de levens van de gewone mens te treden. Ze bewaren immers 

de kleine fragmenten uit verschillende levens; het zijn “sporen van alledaagse bezigheden 

van mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking, gevat in meer of minder woorden 

en zinnen die eens in een rechtszaal uitgesproken en meteen door de griffier geregistreerd 

werden.”74 

 

De rode lijn doorheen het afbakenen van mijn bronnenmateriaal was vooral de keuze van 

de rechtbank. Het waren de gesprekken met rijksarchivaris Paul Drossens die me bewust 

maakten van de enorme hoeveelheid bronnenmateriaal die de burgerlijke en de 

correctionele rechtbank samen rond overspel te bieden hadden, en dat ik me moest 

beperken tot één ervan. Vooral omdat ik me op een kwalitatieve wijze wilde bezighouden 

met overspel, leek een overdaad aan bronnenmateriaal niet handig noch relevant. Want, 

hoe dieper de dossiers kunnen bekeken worden, hoe beter het onderzoek zelf. Uiteindelijk 

                                                 
74 MEULDERS (C.) & MATTHIJS (K.), op cit., p.65. 
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werd geopteerd voor burgerlijke rechtbankarchieven omdat zij minder gebruikt werden als 

bron75  en kwalitatief rijker zijn dan die van de correctionele rechtbank. Nadelig is 

natuurlijk dat niet alle overspelige daden van het negentiende-eeuwse Brugge zullen 

bekeken worden. Vooreerst al als gevolg van de rechtbankkeuze, anderzijds door de studie 

van gerechtelijke bronnen op zich. Bij een dergelijk bronnenonderzoek is er immers sprake 

van een aanzienlijk dark number, vooral als dat onderzoek te maken heeft met 

seksualiteit(sbeleving). Ik was dus enkel maar in staat het overspel te bekijken dat effectief 

door het gerecht behandeld werd. De hoeveelheid bronnen is echter niet relevant bij een 

onderzoek met een kwalitatieve inslag. Een ander nadeel aan de keuze voor de burgerlijke 

rechtbank van Brugge is dat de bescheiden niet als dossiers bewaard werden. Tijdens het 

regime van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (1806-1967) werd namelijk 

zelden een rechtsplegingsdossier samengesteld. De bescheiden werden naargelang de aard 

van de zaak in afzonderlijke series ondergebracht.76 De stukken dienden dus apart gezocht 

te worden.  

 

Concreet biedt voor een onderzoek naar overspel het archief van de burgerlijke rechtbank 

de bescheiden betreffende (echt)scheiding. Deze zijn afhankelijk van de gevolgde 

gerechtelijke procedure, die later grondiger omschreven wordt.77  Elke procedure tot 

echtscheiding of scheiding van tafel en bed moest ingesteld worden met een verzoekschrift 

aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, waarin de eiser, de bedrogen 

echtgenoot, de desbetreffende feiten gedetailleerd moest uitleggen. Het is op deze 

Bevelschriften op verzoekschrift in verband met echtscheiding om welbepaalde redenen dat 

ik me voor mijn analyse baseerde. Deze chronologische reeks omvat alle bevelschriften op 

verzoekschriften voor echtscheiding op basis van een bepaalde grond, nl. het overspel van 

de vrouw, het houden van een bijzit door de man in de echtelijke woning, gewelddaden, 

mishandelingen en grove beledigingen van de ene aan de andere echtgenoot en de 

veroordeling van één van de partners tot een onterende straf. Bij het lezen van de 

verzoekschriften leken er heel wat meer gronden te bestaan, maar in feite vielen die extra 

gronden allemaal onder de noemer van ‘grove beledigingen’ (‘injures graves’); zo werden 

ook het simpel mannelijk overspel dat de wetgever niet strafbaar stelde en het overbrengen 

                                                 
75 VELLE (K.), Inventarissen van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (algemeen en burgerlijk) en van 
de Rechtbank van koophandel te Brugge, Rijksarchief te Beveren. Inventarissen, nr. 16, Brussel, 1997, p.18. 
76 Ibid., p.19. 
77 Cf. infra p.45. 
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van venerische ziektes als een dergelijke belediging opgevat. Een eerste stap in het 

archiefonderzoek was dus het selecteren van de gronden ‘overspel’ en ‘zware belediging’ 

uit de verzoekschriften die bewaard gebleven waren voor de negentiende eeuw. Zoals nog 

zal mogen blijken was deze selectie helemaal niet zo evident omdat overspel niet altijd als 

zodanig omschreven stond en omdat het vaak gepaard ging met andere omstandigheden die 

ook als grond konden omschreven worden, zoals gewelddaden of veroordelingen. 

 

In de verzoekschriften moest de omschrijving van de feiten heel precies gebeuren, en het is 

net dat aspect dat deze bron zo interessant maakte. Vermelding van scheldtirades, emoties 

van jaloersheid of agressie, maar bijgevoegde liefdesbrieven gaven al een eerste blik op 

overspel en hoe het fenomeen opgevat werd binnen de context van het huwelijk en de 

zogenaamde burgerlijke samenleving. 

 

 

2. Inventarisatie en toegangen 
 

De echtscheidingsbescheiden van de burgerlijke rechtbank van Brugge bevinden zich in de 

archiefbestanden van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Deze bestaan normaliter uit vier 

afzonderlijke archiefblokken: blok A betreft het archief van de voorzitters en van de 

rechtbank (algemeen), blok B de burgerlijke rechtbank (en voorloper), blok C de 

correctionele rechtbank en blok D de jeugdrechtbank (en voorloper). Verschillende delen 

van het archief van de burgerlijke rechtbank van Brugge werd aan het Rijksarchief 

Beveren overgedragen in 1959, 1969, 1978 en 1984.78 

 

Toegang tot de echtscheidingsdocumenten werd verleend door de inventaris van Karel 

Velle: 

VELLE (K.), Inventarissen van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (algemeen en 

burgerlijk) en van de Rechtbank van koophandel te Brugge, Rijksarchief te Beveren. 

Inventarissen, nr. 16, Brussel, 1997, 74p. 

 

De reeks bevelschriften op verzoekschrift werd bewaard voor de periode jaar XIII-1927 en 

omvat voor die hele periode 16 pakken. Om de hele negentiende eeuw in rekening te 

                                                 
78 Ibid., p.16. 
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nemen, zijn dat er een zevental79. Bij de verzoekschriften zit er een handgeschreven 

inventaris, waarop de namen van de echtgenoten vermeld staan. De inventaris is echter 

onvolledig: slechts de gegevens van 132 genummerde en 5 ongenummerde bevelschriften 

staan erop vermeld. Er is ook een onregelmatigheid in de nummering van de 

bevelschriften: tot op het einde van pak 502 werden de eerste 129 genummerd80; de eerste 

helft van pak 503 wordt plots in het blauw genummerd van 128 tot 177, waarbij 142 

ontbreekt en zes zaken ongenummerd bleven (één bevelschrift tussen 147 en 148, vijf 

tussen 154 en 155). Voor mezelf heb ik een nieuwe nummering opgestart vanaf 178 tot aan 

het einde van pak 506 (318). 

 

In totaal ging het voor de negentiende eeuw dus om 301 bevelschriften op verzoekschrift 

voor echtscheiding om welbepaalde reden waarvan er na selectie uiteindelijk 118 over 

overspel (inclusief buitenshuis mannelijk overspel) gingen. Een overzicht van de 118 

scheidingsaanvragen omwille van overspel kan gevonden worden in bijlage 1. 

 

Het archief bevindt zich in het Rijksarchief Beveren. De verwijzingen naar het 

archiefmateriaal in deze thesis werden als volgt opgesteld: 

RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, [nummer van het verzoekschrift].  

De specifieke doosnummers omvatten volgende nummers: 

- 500: nrs. 1-39 

- 501: nrs. 40-108 

- 502: nrs. 110-129 

- 503: nrs. 128-171 

- 504: nrs. 172-232 

- 505: nrs. 233-292 

- 506: nrs. 293-318 

 

                                                 
79 RABE, EA Brugge B, 00001, nr. 500 (XIII-1825), 501 (1826-1857), 502 (1858-1864), 503 (1865-1863), 
504 (1884-1894), 505 (1895-1899), 506 (1900-1901). 
80 Waarvan volgende nummers ontbraken: 82-84, 86-87, 98-90, 94-101, 103-107, 109, 112-117, 119-122, 
124-126, 128. 
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3. Procedure 
 

Hieronder volgt een omschrijving van de echtscheidingsprocedure; deze is nodig om het 

beschikbare bronnenmateriaal in te situeren. Ik baseerde mij hiervoor vooral op de thesis 

van Eva Muys81 en de archiefgids van Guy Gadeyne82. 

 

De echtscheidingsprocedure verschilde naargelang de grond waarop de echtscheiding was 

aangevraagd en werd gekenmerkt door een lange, ingewikkelde en kostelijke 

gerechtspleging. De echtscheidingsprocedure was niet onderworpen aan het gemene 

procesrecht zoals deze van scheiding van tafel en bed dit voor een groot deel wel was. De 

procedure bestond uit drie fasen: de voorbereidende (preliminaire), de contentieuze en de 

uitspraak van de echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De eerste stond 

in het teken van de verzoening en verhulling; in de tweede werd de nadruk gelegd op de 

verdeeldheid en onthulling.  

 

De voorbereidende fase gaat van start met de vordering van scheiding van tafel en bed of 

echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak die wordt ingesteld op verzoekschrift door een 

van de echtgenoten. Hierin worden de feiten vermeld en worden er eventueel 

bewijsstukken aan toegevoegd. Dit schrift wordt aan de voorzitter van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van het gerechtelijke arrondissement waar de echtgenoten hun wettelijke 

woonplaats hebben, hier Brugge, gericht. Deze maakt van alles zijn opmerkingen en stelt 

hiervan een proces-verbaal op. Onderaan dat proces-verbaal wordt de verschijning van de 

beide echtgenoten voor de voorzitter op een vastgelegde datum en uur bevolen. De tweede 

zitting vindt plaats in het kabinet van de voorzitter die tussen beide echtgenoten een 

verzoening tracht te bereiken. Wanneer bij deze poging de verwerende partij niet aanwezig 

is of een verzoening niet tot stand kan gebracht worden, worden de partijen doorverwezen 

naar de burgerlijke rechtbank. Als de eisende partij niet aanwezig is, stopt het proces hier. 

Tijdens een derde zitting kent de rechtbank binnen de drie dagen, op basis van het rapport 

van de voorzitter en de conclusies van het Openbaar Ministerie, de echtgenoot die de zaak 

                                                 
81 MUYS (E.), Vrouw en (echt)scheiding in de 19e-20e eeuw. Een socio-juridische studie, met raadpleging 
van (echt)scheidingsdossiers. Gent, 1994. 
82 GADEYNE (G.), De Rechtbank van Eerste Aanleg (en voorlopers). Organisatie, bevoegdheid en 
archiefvorming. Deel I. De rechtbank van eerste aanleg (algemeen) en de burgerlijke rechtbank (1794-1970). 
Brussel, 1997. 
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heeft ingeleid het recht toe de andere echtgenoot te dagvaarden. Op deze zitting is een 

aanwezigheid van de partijen niet nodig.  

Na een verslag van de rechter en het advies van het Openbaar Ministerie legt de raadkamer 

een termijn van dagvaarding op die resulteert in een zitting achter gesloten deuren; hier 

begint de tweede fase. In deze zitting worden de processen-verbaal van de gronden 

genoteerd en is een persoonlijke verschijning van de partijen mogelijk (het getuigen- en 

tegenverhoor). De eiser kan dan, eventueel bijgestaan door een raadgever, zijn motieven 

uiteenzetten en getuigen aanduiden, waartegen de verweerder argumenten kan uiten en 

eventueel ook getuigen aanduiden. De eiser is verplicht van te verschijnen, de verweerder 

mag zich laten vertegenwoordigen. Hiervan wordt een proces-verbaal opgesteld en 

ondertekend. De rechtbank wijst op het einde van de inleidende zitting de partijen door 

naar de openbare zitting, beveelt de verzending van de stukken naar het Openbaar 

Ministerie en stelt een rapporteur aan. Op deze openbare zitting wordt er eerst een 

uitspraak gedaan over het al dan niet toestaan van de eis; erna volgt de uitspraak ten gronde 

met de pleidooien, het aanduiden van de getuigen. Van dat getuigenverhoor wordt opnieuw 

een proces-verbaal opgesteld. Erna volgt een pleitzitting waarop de advocaten of de 

verweerder zelf hun pleidooi kunnen houden en worden de partijen verzonden naar de 

openbare raadkamer voor de uitspraak. Na beraad kan een vonnis uitgesproken worden die 

de scheiding toelaat of de echtscheiding met een jaar verdaagt. Dit laatste gebeurt vooral 

bij echtscheiding op grond van gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen omdat 

hier vaak nog een kans op verzoening bestaat. Dit is ook het moment waarop de voorlopige 

maatregelen m.b.t. de echtgenoten, kinderen en goederen worden genomen. Als er na dit 

jaar geen verzoening gebeurd is, kan een nieuw vonnis plaatsvinden die de scheiding toch 

kan toelaten.  

De toegelaten scheiding treedt pas in voege als zij binnen de twee maanden uitgesproken 

wordt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Ertussen is nog steeds een verzoening 

mogelijk.  
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4. Risico’s en vertekening 
 

Vooraleer we van start kunnen gaan met de analyse van de verzoekschriften moeten enkele 

opmerkingen gemaakt worden. 

Vooreerst moeten we beseffen dat deze verzoekschriften zich midden in de confrontatie 

tussen de zogenaamde ‘bedrogen’ of ‘beledigde’ echtgenoten met het gerecht bevinden. 

Deze confrontatie had een dubbel doel: de echtgenoot wou het huwelijk stopzetten; het 

gerecht wou een verzoening tussen beide partners bekomen. Het is net deze spanning die 

het bronnenmateriaal tekent. Scheidingsverzoeken zijn in principe wel spontaan ontstaan 

maar zijn eigenlijk in scène gezet en moeten dus met voorzichtigheid bekeken worden. Het 

is een spanning tussen het voldoen aan de verwachtingen van het gerecht en toch een 

scheiding trachten te bereiken. Bij het lezen van de verzoekschriften moeten we dus 

aandacht hebben voor de mogelijke achterliggende motivaties van de eisende echtgenoot. 

De ernst waarmee in de wetgeving omgegaan werd met overspel maakte het in zekere zin 

gemakkelijk voor echtgenoten om die aan te grijpen voor een scheiding die misschien om 

andere redenen gewenst was. De zogenaamd ‘bedrogen’ echtgenoot kon in principe zelf 

ook een overspelige relatie onderhouden en een scheiding was dan wel een handig middel 

om de eigen overspelige relatie verder te zetten. We zouden hier dus kunnen spreken van 

een zekere wisselbaarheid van de status overspelige-bedrogen echtgenoot. Wederzijdse of 

valse beschuldigingen kunnen daar op wijzen. Normen konden dus voorgelogen worden in 

functie van het eigen voordeel.  

Door het louter bestuderen van de verzoekschriften maken we ons hier in zekere zin ook 

schuldig aan een geringe representativiteit. We bestuderen slechts één actor van het 

verhaal. Soms komt de ‘overspelige’ echtgenoot zich wel verdedigen, maar van een 

systematische analyse van de verdediging is hier geen sprake. Evenmin werden de 

getuigenverhoren onderzocht. Toch is te vermoeden dat bij een meer omvattend onderzoek 

van de verschillende actoren, ondanks een ander uitgangspunt, dezelfde houdingen naar 

boven zouden komen. Hun houding mag dan wel vervormd zijn door hun plaats in het 

verhaal, de algemene visie blijft dezelfde. 

Een ander aspect m.b.t. de representativiteit betreft overspel zelf. Door de wetgever 

aanzien als een deviantie, gebeurde ze in de werkelijkheid vermoedelijk veel frequenter. 

We kunnen hier alleen maar de geregistreerde zaken onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de 

voorwaarden die de wetgever aan overspel oplegt. Singulier mannelijk overspel werd 
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moeilijker aangegrepen, en ook andere vormen van buitenechtelijke seks zoals 

homoseksuele contacten blijven hier buiten zicht. We bekijken overspel hier ook vanuit 

een bepaald soort bronnenmateriaal. (Echt)scheiding was slechts één reactie op de ontrouw 

van de partner. Andere minder gematigde reacties, zoals passionele moorden, komen hier 

nauwelijks aan bod. Dergelijk onderzoek werd wel reeds uitgevoerd.83 Het is dus aan de 

lezer te beseffen dat dit slechts één aspect van overspel is; we spreken dan ook over een 

mentaliteitsgeschiedenis. 

Daarenboven is het moeilijk zomaar binnen te treden in de intieme levens van mensen uit 

het verleden. Hetgeen gezegd wordt is niet altijd meteen wat men bedoelde. Het is immers 

gemakkelijker om te praten over financiële geschillen dan over seksuele 

onbevredigbaarheid. Het is dus moeilijk om het intieme te reconstrueren; hierin wordt dan 

ook meer aandacht besteed aan de omstandigheden, representaties en de ideeën over 

overspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 BIESMANS (J.), Negentiende-eeuwse passionele misdrijven. Beelden en werkelijkheid. 
Licentiaatverhandeling, Gent, 2001. 
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Hoofdstuk II. Overspel in de negentiende eeuw 

 
1. Representaties van overspel 
 
 

In dit eerste onderdeel worden verschillende representaties van overspel onderzocht. We 

gaan op zoek naar hoe overspel verbonden werd met concepten als schuld, eer, 

burgerschap, losbandigheid, geweld, prostitutie en gender.  

Net zoals we in het eerste deel de door burgerlijke idealen ingegeven wetgeving rond 

overspel bekeken, gaan we eerst dieper in op de manier waarop overspel voorgesteld werd 

in het christelijke discours. Daarna wordt gekeken hoe deze twee discoursen de algemene 

perceptie van de bedrogen echtgenoten over overspel beïnvloedden. M.a.w., hoe werd het 

denken van de modale mens bepaald en hoe zien we dat gereflecteerd in de 

verzoekschriften? Vervolgens kijken we hoe overspel bepalend was voor iemands eer en 

reputatie. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: hoe bepaalt het overspel van 

de man de eigen en de reputatie van de vrouw, en omgekeerd. Hierop verdergaand 

controleren we of overspel een genderspecifiek fenomeen is. Aangezien vrouwen meer 

geviseerd werden, kunnen we immers verwachten dat we meer overspelige vrouwen dan 

mannen vonden in het archiefmateriaal. Het vierde onderdeel onderzocht hoe de uitlatingen 

over overspel een blik kon geven op de waarde van het huwelijk. Waarin verschilde een 

buitenechtelijke relatie van een echtelijke relatie? Is er sprake van liefde of lust? Welke 

motivaties bestonden er voor een huwelijk? Het volgende deel benadert overspel vanuit de 

frequentie van overspel binnen het huwelijk. Is overspel een onderdeel van losbandigheid 

of staat het symbool voor de zogenaamde ‘zedenloosheid’ van de lagere klassen? Zoals we 

zullen zien in 1.1 werd overspel vaak voorgesteld als een element van extreme 

losbandigheid. In 1.5 trachten we dat beeld te bevestigen of te ontkrachten. Het laatste deel 

gaat op zoek naar noties van vrouwelijke of mannelijke seksualiteit. Merken we iets van de 

zogenaamde driftige aard van de man? In welke mate hoorden vrouwen puur te zijn? Hoe 

kon dat toegepast worden op overspel? 
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1.1 Overspel als onderdeel van een moreel-christelijk discours 
 

Om de sociale en culturele percepties van ontrouw te begrijpen is het nodig om de 

discoursen waarbinnen de discussies rond overspel plaatsvinden te onderscheiden. Net als 

bij andere aspecten van seksualiteit, heeft ook overspel een rijk vocabularium, zowel van 

veroordelende als eufemistische aard. Het vermijden van expliciete vermelding kon 

immers de ernst van overspel verlichten of de implicaties ervan ontwijken. 

 

Met betrekking tot overspel zijn er in feite drie verschillende discoursen aan te reiken: het 

tijdloze strenge christelijke discours dat het celibaat als hoogste goed aanziet, maar 

trouwen toelaat om liefde en seksualiteit in te kanaliseren84, de wetgeving waarbij de 

dubbele standaard – kuisheid voor vrouwen tegenover seksuele vrijheid voor mannen – 

centraal staat, en het populaire gedachtengoed van de grote meerderheid. Ook in dit laatste 

discours kan er sprake zijn van een strenge moralisering aan de hand van een 

verscheidenheid aan informele en traditionele methodes. Het morele discours veroordeelt 

overspel als een zonde; het juridische discours – zoals we in een vorig deel al zagen85 - 

omwille van haar maatschappelijke orde-verstorend karakter. In welke mate zijn deze twee 

discoursen nu bepalend voor het derde, nl. dat van ‘de gewone mens’?  

 

Het christendom is gebaseerd op het Oude en Nieuwe Testament en is dus zo een religie 

van het boek, het woord van God. Kwaadspreken over de goddelijke principes werd dan 

ook hard aangepakt. Taal manifesteerde op een directe wijze wat de ziel dacht. Kwaad 

spreken over iemand was een bewijs van een ziekte die zich aan het verspreiden was, met 

potentiële infectueuze implicaties op de rest van de maatschappij. De terminologie die 

gebruikt werd om over ondeugden te praten en hun daders te labelen was daarom doorheen 

de hele christelijke geschiedenis van cruciaal belang. Het was gevaarlijk om eufemistisch 

te praten over zaken die tot het seksuele domein behoorden omdat teveel zaken verhuld 

zouden blijven. In de plaats daarvan werd strenge taal gebruikt om bijvoorbeeld over 

overspel te praten, zodat potentiële toekomstige daders afgeschrikt zouden worden. Enkel 

als een overspelpleger zijn eigen overspelige daden ook in een hard, repressief discours 

                                                 
84 GILL (D.), p.157. 
85 Cf. supra, pp.27-43.  
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plaatste, kon hij ervan genezen worden.86 Het morele discours geloofde dus dat harde taal 

betreffende seksuele immoraliteit de kracht had te beschamen en terreur te zaaien in de 

hoofden van ‘zondaars’. Seksueel gedrag werd gezien als een heilig aspect van het 

menselijke leven, maar het heilige bevond zich slechts in het reproductieve, procreatieve 

karakter van seks. “Whenever, then, sexual intercourse takes place in a manner calculated 

to frustrate the sacred purpose of reproduction; the sacred is profaned.”87 Onthouding was 

dus het enige veilige mechanisme om de destructieve invloed die seks kon hebben te 

ontwijken, maar als iemand zich echt niet kon bedwingen dan was seks binnen het 

huwelijk de enige aanvaardbare, zolang het maar niet gepaard ging met genot.  

Overspel zelf heeft ook een sterke bijbelse weerklank die de criminaliteit van 

buitenechtelijke seks benadrukt. De demotivering van overspel in het zevende gebod ‘Gij 

zult niet echtbreken’ had in het verleden dan ook een verreikende toepassing. Overspel 

omvatte niet alleen de schending van de echtelijke trouw, maar ook alles wat de 

overspelige lust zou kunnen opwekken zoals liederen, ballades, toneelstukken, boeken, 

dansen of kledij.88 De strenge toepassing van dit gebod lag in de zogenaamde waarde die 

God hechtte aan huwelijk en seksualiteit. Het gaat terug op het oorspronkelijke plan van 

God over hoe man en vrouw met elkaar hoorden om te gaan.  

“Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn 

vrouw, en die twee zullen één zijn.”89 

Een man verlaat zijn familie en gaat samenwonen met zijn vrouw en samen zullen ze één 

zijn, één worden in God. Het huwelijk mag dus niet zomaar verbroken worden, omdat dat 

ingaat tegen de uniciteit God-mens, opgelegd door de Bijbel. Het veroordelen van overspel 

in het Concilie van Trente (1563) bevestigt dat idee. Dit idee over overspel blijft tot op 

vandaag nog gangbaar. 

“Als iemand zegt:  

dat de Kerk dwaalt, toen zij leerde en leert in overeenstemming met de 

evangelische en apostolische leer dat de huwelijksband wegens overspel van 

één der echtgenoten,-  

                                                 
86 TURNER (D.), Fashioning adultery. Gender, sex and civility in England, 1660-1740. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p.26. 
87 GILL (D.), op cit., p.157. 
88 TURNER (D.), pp.27-28. 
89 De Bijbel, uit de grondtekst vertaald Willibrordvertaling, Katholieke Bijbelstichting, ‘s-Hertogenbosch, 
1995, op cit., Gen. 2, 24. 
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- en geen van beiden, zelfs niet de onschuldige partij, die geen 

aanleiding heeft gegeven tot overspel, kan met een ander een huwelijk 

sluiten, zolang de andere echtgenoot nog leeft,  

- en diegene die een echtbreekster wegzendt en een ander huwt,  

- en diegene die een echtbreker wegzendt en een ander huwt, begaat 

echtbreuk.-  

niet kan worden ontbonden,  

hij zij verdoemd.”90 

 

Het taalgebruik m.b.t. overspel in het christelijke morele gedachtengoed had dus de 

bedoeling om de perceptie van onkuisheid zowel te weerspiegelen als te bevestigen. Er 

werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van inbreuken – van casuele 

seksuele ontmoetingen tot langdurige relaties – op het huwelijk. Het alles omvattende 

vocabularium was van de overtuiging dat dezelfde woorden konden toegepast worden op 

alle zaken van huwelijks ontrouw en dat elke buitenechtelijke seks zondevol is.  

 

Deze brede interpretatie van overspel die gebruikt werd in religieuze voorschriften stond in 

feite in contrast met andere historische discoursen over buitenechtelijke seks. Zoals we al 

zeggen werd overspel in de wetgeving nauw gedefinieerd volgens de huwelijkse status van 

de betrokken vrouwen. Wanneer een man met een getrouwde vrouw sliep, dan was er 

sprake van overspel, wanneer het met een ongetrouwde vrouw gebeurde – ook al was hij 

zelf getrouwd - dan was er pas sprake van overspel als hij die (seksueel) onderhield in de 

echtelijke woning. De basis van die wetgeving lag bij de familiale eer en het erfsysteem. 

Een overspelige vrouw kon immers een bastaardkind in de familie en het gezin brengen. 

Het onderscheid tussen mannen en vrouwen en tussen zedelijke en onzedelijke vrouwen 

stond centraal. 

 

Welk onderscheid maakten tijdgenoten nu tussen de verschillende variëteiten aan seksuele 

relaties, en wat voor ‘zachte’ of ‘harde’ termen werden gebruikt om dergelijke daden te 

omschrijven? Het besef dat echtgenoten het overspel van hun partners kunnen overdrijven 
                                                 
90 Sessio XXIV, Doctrina de sacramento matrimonii. 24e zitting – Leer over het sacrament van het huwelijk 
(Concilie van Trente, 11 november 1563). http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=734 (Geraadpleegd 
op 14 februari 2007.) 
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om hun echtscheidingsverzoek extra kracht bij te zetten of om zichzelf als slachtoffer te 

bepalen, doet niets af aan het feit dat het taalgebruik toen effectief ook gebruikt werd. De 

anomalieën en inconsistenties in het taalgebruik weerspiegelen net de spanning in het 

labellen van overspelige daden en duiden op een meer genuanceerd en complexe 

terminologie die kon variëren naargelang context en omstandigheden.  

 

De meeste woorden gebruikt voor de relaties tussen een echtgenoot en zijn of haar 

minna(a)r(es) waren behoorlijk vaag en omschreven ze als ‘(nauwe) betrekkingen’, 

“ familiariteiten” 91 , “ermee te doen hebben”92  of overspel als “een ongelukkige 

waarheid”93. Slechts zelden werd expliciet verwezen naar het seksuele karakter van de 

betreffende betrekkingen – o.a. “des relations intimes” 94 - alhoewel dat het een juridisch 

bepaalde voorwaarde was om van overspel te kunnen spreken. Het juridische taalgebruik 

komt wel tot uiting in de verzoekschriften. De vrouw van een dagloner uit Dudzele 

noemde zijn relaties met een van hun bediendes bijvoorbeeld “des liaisons criminelles”.95 

Het vaakst wordt verwezen naar het schuldige van de relaties, maar het is niet altijd even 

duidelijk als hiermee de wetschendende bepalingen bedoeld worden, of eerder verwijzend 

naar een moreel discours van onkuisheid. Men spreekt van overspel als een “coupable 

passion”96, “des liaisons coupables” 97 of “un commerce illicite” 98. Het is een schuldige 

daad, een gemaakte fout. Het zijn passies of driften die niet te onderdrukken zijn, vooral in 

de context van mannelijk overspel omdat mannen verondersteld werden driftig te zijn; het 

was ‘normaal’ dat mannen seks wilden; het zat in hun natuur. Toch bleef het driftige niet 

enkel beperkt tot mannen, een vrouw die in 1841 in een publiek huis ging gaan wonen, 

leverde zich volgens haar man over “aen haere eigene driften”99. Overspel was zo een 

soort van verlies van rationalisme, zelfbeheersing of zelfcontrole. Het waren trieste 

verlangens waar men toe gedreven werd of waar men de vrije loop aan gaf als men niet 

sterk genoeg was (“pour donner à libre cours à ses honteuses passions”100 of “pour se 

                                                 
91 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 40, 102, 143, 128, 223, …  
92 Ibid., nr. 127. 
93 Ibid., nr. 40. 
94 Ibid., nr. 172*. 
95 Ibid., nr. 25. 
96 Ibid., nrs. 75, 147. 
97 Ibid., nr. 202. 
98 Ibid., nr. 30. 
99 Ibid., nr. 59. 
100 Ibid., nr. 147. 
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livrer plus librement alleurs à leur coupable passion”101). Overspel was vaak ook een 

teken van dwaasheid en vormde voor de omgeving vaak ook een onderwerp van spot. In 

1895 was een relatie tussen een getrouwde brouwerijdirecteur en een dochter van een 

cabaretier zo algemeen bekend dat er tijdens carnaval een lied over gezongen werd.102 

Uitingen van spot of dwaasheid werden vooral veroorzaakt door een gebrek aan 

geheimhouding; dat was bijvoorbeeld het geval bij een man die zich trots met zijn 

zwangere meid in het publiek toonde103 of als een overspelige man er over opschepte (“il 

alla jusqu'à se glorifier de son action adultère d’avant les domestiques”104). Lusten 

dienden privaat gehouden te worden, anders vormde het aanleiding tot ongewenste 

schandalen.  

 

Overspel werd frequent gezien als onderdeel van een groter geheel van slechte gedragingen 

of “ losbandig leven” 105 van een van de echtgenoten. Een landbouwster die betrekkingen 

had met een dienstknecht in het huis van haar moeder, gaf zich volgens haar echtgenoot 

over aan “alle slag van wanorder”.106 Overspel ging in vele gevallen wel degelijk gepaard 

met andere als slecht aanziene zaken als gewelddaden, prostitutie of alcoholisme (dan werd 

vooral gesproken over “une vie de débauche” 107), maar dat was geen voorwaarde om het 

overspel als een algemeen slecht gedrag te benoemen. Overspel op zich was dus al zwaar 

genoeg. Een man die zich met een andere vrouw vertoonde in Brussel was al een bewijs 

van een zeker “inconduite” 108; een andere vrouw leefde een leven “le plus dévergondée” 

(ongeregeld) en ‘bevuilde’ haar kwaliteit als echtgenote109. Later gaan we echter zien dat 

dit beeld te eenzijdig is. Singulier overspel gebeurde frequenter.110 

De tweedeling tussen zedelijke en onzedelijke vrouwen kwam ook naar voor uit de 

verzoekschriften. Overspelige vrouwen of (al dan niet getrouwde) minnaressen werden dan 

vaak omschreven als prostituees, ook al waren ze dat niet. De vrouw van een collega 

waarmee Pierre Hinnekens rond 1811 relaties had werd door zijn vrouw letterlijk “cette 

                                                 
101 Ibid., nr.154(1). 
102 Ibid., nr. 252. 
103 Ibid., nr. 22. 
104 Ibid., nr. 30. 
105 Ibid., nr. 317. 
106 Ibid., nr. 111. 
107 Ibid., nrs. 75, 123, 167, 223, …  
108 Ibid., nr. 167. 
109 Ibid., nr. 271. 
110 Cf. infra, pp.79-98. 
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femme prostituée” genoemd.111  Door dat te doen werd de nadruk gelegd op de grotere 

morele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een vrouw in elk soort van overspel. 

Opnieuw is hier dus sprake van een dubbele seksuele standaard. Het discours over 

prostitutie toont ons dus op een subtiele wijze hoe taal gebruikt werd om de mannelijke of 

vrouwelijke verantwoordelijkheid van een zonde te bepalen. 

 

 

                                                 
111 Ibid., nr. 24. 
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1.2 Overspel als aantasting van de eer 
 

Overspel was, vooral tot aan het laatste kwart van de negentiende eeuw, verbonden met eer 

en reputatie. Zowel man als vrouw wouden dat als hun partner al overspel pleegde, dat ze 

het dan geheim hielden. Het was de eer van het huwelijk als symbool voor de samenleving 

die op het spel stond. Repressie van overheidswege trad ook pas op als er sprake was van 

een verstoring van de sociale orde; mannen mochten in feite hun vrouw wel slaan of 

overspel plegen, zolang het maar niet te ver ging. In het hier onderzochte bronnenmateriaal 

zijn er aan het begin van de negentiende eeuw meer vermeldingen van door overspel 

aangetaste eer en reputatie dan op het einde van die eeuw, maar tijdens het laatste kwart 

hingen die noties meer af van de sociale groep waarbinnen het overspel plaatsvond. 

Openbare buitenechtelijke relaties stonden in principe gelijk aan een publieke schande of 

zonde (“in het openbaer zwaerlijk gesondigd”112) en worden zo een zware belediging voor 

de bedrogen echtgenoot. Het private gedrag bepaalde in grote mate de publieke 

waardering. Ook de samenleving zelf keurde overspel af. Hoewel hier geen getuigenissen 

onderzocht werden en dus zo geen reacties van de omgeving konden opgenomen worden, 

wordt deze visie wel bevestigd door het onderzoek van Jorre Biesmans. Talloze 

getuigenissen keurden buitenechtelijke relaties – ongeacht de sekse van de overspelige 

persoon - af. Getuigen konden de relaties  “niet tolereren” of vonden het gedrag “trop 

vulgaire”.113 

 

In een burgerlijke samenleving stonden concepten van burgerschap en beleefdheid centraal 

en beïnvloedden ze het aflijnen van seksuele immoraliteit en de mate waarin 

overspelplegers ‘daders’ genoemd konden worden. Het hoofdkenmerk van burgerschap 

was het principe van het aanpassen van je eigen woorden en gedrag aan anderen.114 

Overspel in het openbaar en al te ‘strenge’ benamingen voor immoraliteit werden in vraag 

gesteld. Het vage woordgebruik in de verzoekschriften van overspelige relaties als 

‘betrekkingen’ en het zo vaak herhalen van het risico op schandalen dat openbare relaties 

met zich meebrachten bevestigt dat idee, vooral in de confrontatie met het gerecht dat 

echtgenoten dienden te overtuigen van de ernst van de grond van het verzoek tot 

                                                 
112 Ibid., nr. 62. 
113 BIESMANS (J.), op cit., IV.3.5) Buitenechtelijke relaties, 2de paragraaf. (Geraadpleegd via 
www.ethesis.net) 
114 TURNER (D.), p.45. 
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echtscheiding. Het beschermen van de eigen eer behoorde ook niet alleen toe aan de 

hogere klasse. Armoede of een lage sociale standaard ontnamen mensen hun persoonlijke 

waardigheid immers niet. Mensen van een bescheidener origine werden niet minder snel 

geprovoceerd dan anderen, noch minder snel gekrenkt in hun trots wanneer hun echtgenoot 

overspel pleegde.115 Je eer verdedigen was geen voorrecht van de rijkeren. Passionele 

moorden als poging om je eigen eer te verdedigen door het overspel van de ander te 

wreken, werden dan ook niet alleen door de burgerij gepleegd. Overspel, naast het vertrek 

van je partner, of het afwijzen van een huwelijksaanzoek, impliceerden een verlies van 

sociale waardigheid in je omgeving.116 

De noties burgerschap en reputatie die het schandalige aan illiciete seksualiteit 

benadrukten zien we in de verzoekschriften ook terugkomen. Overspel was niet alleen 

moreel verkeerd, maar ook inconsistent met een goede opvoeding, zeden en manieren en 

de sociabiliteit tussen de seksen. Iemand die overspel pleegde hoorde beschaamd te zijn: 

“Ces scènes scandaleuses se sont renouvelées avec plus d’impudence et plus d’éclat.”117 

Overspel werd ook gedacht uit een gebrek aan welwillendheid of beleefdheid ten opzichte 

van de echtgeno(o)t(e) voor te komen: “Que son mari […] manqua d’égards vis-à-vis 

d’elle en courtisant publiquement une jeune fille de la localité avec laquelle il fut 

rencontré à diverses reprises.”118  

Eer was dus iemands moreel bezit en moest beschermd worden om diens positie in de 

samenleving te behouden. Het bestond zowel in de huishoudelijke als de publieke sociale 

context. Het was van belang op de hoogte te zijn van hoe anderen je zagen, vooral wanneer 

het een groep betrof waarvan de leden sociaal en economisch van elkaar afhankelijk waren. 

Burgerschap stond in functie van een samenleving en als die iemand van overspel 

beschuldigde, dan was dat erger dan dat het overspel effectief een goede verstandhouding 

tussen de echtgenoten in de weg stond. De impact van een interventie van de omgeving 

kon dus zwaarder zijn dan die van de echtgenoot, ook al lag het beslissingsrecht over een 

scheiding of een klacht in het kamp van de bedrogen echtgenoot. Een knoopdraaier 

verklaart in 1844 dat zijn ruim twintig jaar jongere vrouw gedurende een jaar en een half 

met een andere man “ter kennis en wete van het openbaer” samenleefde, en dat toen een 

regiment in garnizoen in Oostende lag …  
                                                 
115 GUILLAIS (J.), Crimes of passion: dramas of private life in nineteenth-century France. New York: 
Routledge, 1991, p.23. 
116 GUILLAIS (J.), op cit., p. 24. 
117 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 130. 
118 Ibid., nr. 222. 
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“ […] de soldaten van haer vergenoegd zijn, ze haer menigvuldige sabelslagen 

hebben toegebragt tot zoover dat zij daer door in gevaer is geweest van haer leven 

te verliezen; de merkteekens op alle de deelen van haer lichaem zijn nog merkelijk 

zichtbaer. Dat in dezen Ellendigen staet den vertooner dunkende dat zijne vrouw 

naer zoo een groot gevaer te hebben onderstaen zich wel eens haer leven zoude 

veranderd hebben, nam haer nog eens bij hem, maer nauwelijks zij van hare ziekte 

en kwetsturen hersteld wanneer zij al wederom en voor de vierde mael, zijn huis 

verliet om in haer voorgaende slecht gedrag te volherden”.119 

Andere personen dan de echtgenoot interveniëren hier dus in het publieke overspel om het 

aan te klagen, maar de vrouw zet haar overspelige relaties verder, wat de echtgenoot -

waarschijnlijk ook onder druk van de omgeving - uiteindelijk dwingt om een scheiding aan 

te vragen. De druk op de overspelpleger lijkt hier dus kleiner dan die op de bedrogen 

partner, of heeft op het eerste zicht toch het minste effect. De bedrogen partner heeft niet 

alleen te kampen met het verdwijnen van een tweede persoon die kinderen helpt op te 

voeden of die economisch bijdraagt tot het huishouden, maar ook nog met het verdedigen 

van de eigen eer of die van het huwelijk. Echtgenoten kwamen vaak ook pas op de hoogte 

van het overspel van zijn of haar partner als anderen het hen kwamen zeggen. Een nuance 

is hier wel op zijn plaats: mocht de druk van de omgeving de overspelpleger wel overtuigd 

hebben om het overspel op te geven, dan zou er misschien ook geen scheidingsvraag 

ingediend zijn. Daarnaast moeten we ook nog indachtig zijn van het feit dat het aanvragen 

van een scheiding zelf ook al een weinig frequent gebeuren was. 

 

Soms was noch de druk van de omgeving, noch de druk van de echtgenoten voldoende om 

het overspel van een van de partners stop te zetten. Ondanks de aansporingen van haar 

echtgenoot tot een eervoller leven bleef Rosalie Demey haar overspel verderzetten.  

“Dat sedert dien zij is gaan wonen tot Rijssel, en zonder naar de goede redens van 

haren man te luisteren, er eene herberg heeft gehouden, en er openbaerlijk heeft 

geleeft in’t gemeen met haren minnaar tot in december 1883, op welk tijdstip zij naer 

Wondelghem […] is gekomen waar zij eenen winkel heeft geopend en nog immer ter 

kennis van een ieder blijft huishouden met Sarasyn en met hem schuldige 

betrekkingen onderhouden.”120  

                                                 
119 Ibid., nr. 62. 
120 Ibid., nr. 173. 
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Als er overspel gepleegd werd, diende het dus in het geheim te gebeuren (“loin de cacher 

ces relations, il les affichait”121), want zelfs suggesties naar of pogingen tot overspel deden 

al vermoedens oproepen en waren in bepaalde zin schuldig en schadelijk.  

“Qu’il profita un jour de l’absence de ses maîtres, pour se présenter à elle dans la 

position la plus obscène, l’indécence de cette tentative scandalisa tout le 

honneur.”122 

“In oedelem hangt hij altijd rond de gedochters Declercq op een zo standvastige 
manier dat geheel oedelem er op spreekt”123 

“Que courant juin, il prit à son service une fille [...] avec laquelle la rumeur 

publique l’accusa de vivre maritalement et avec laquelle il a en tous cas des 

familiarités on ne peut plus injurieuses pour l’exposante.”124 

Dat een echtgenoot er geen geheim van maakt en het overspel zelfs afficheert, maakt het in 

de ogen van de bedrogen partner erger. Dat een overspelige man zijn relaties kan 

tentoonspreiden, wijst op een op mannen georiënteerde maatschappij. Mannen kregen het 

‘voordeel van de twijfel’ bij overspel omdat gedacht werd dat ze er geen kwaad mee 

konden aanrichten. Dat zij andere (getrouwde) vrouwen zwanger konden maken, werd niet 

in acht genomen. 

“ Il déclara à tout ceux qui voulaient entendre et même dans des estaminets et lieux 

publics que cette fois il ne retournerait plus, qu’il ne vouloit plus rien avoir de 

commun avec sa femme,  la vie commune avec elle étant insupportable.”125 

“Dat sedert omtrent twee jaren, hij met een jong meisje van zeventien jaren, die 

eene herberg bewoonde op eenige meters afstand van de wooning der vertoonster, 

verkeerd heeft en bij haer dagelijks ging, zeggende aen zijne vrouw en aen al wie 

het hooren wilde ‘ik ga naar mijn lief’”126 

“Men ziet hem bij haer in en uitgaen met de sleutel van den huize en dit op alle 

ueren van den dag en den nacht. Hij vertoont zich met haer en hare kinderen in het 

publiek en verduikt geenzins zijne betrekkingen met haer.”127 

                                                 
121 Ibid., nr. 176*. 
122 Ibid., nr. 75. 
123 Ibid., nr. 102. 
124 Ibid., nr. 287. 
125 Ibid., nr. 123. 
126 Ibid., nr. 136. 
127 Ibid., nr. 143. 
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Het samenwonen van de overspelige echtgenoot en de minna(a)r(es) vormt het ergste 

probleem voor de zogenaamde ‘openbaarheid’. Niet alleen de echtelijke plicht tot trouw, 

maar ook die tot samenwonen wordt nu verbroken en gebeurt in alle wetenschap van de 

omgeving.  

“[…] hare pligtige betrekkingen niet meer verduikende werden de zelve in het 

openbaer […] bekend”128 

Bij het verlaten van de gemeenschappelijke woning door de overspelige echtgenoot is het 

vooral de vrouw die in problemen komt. Ze moet zich niet alleen verdedigen tegen de 

omgeving omwille van het eerschendende overspel van haar man, maar komt ook 

economisch alleen te staan. In 1826 weigerde een overspelige man de dokter van zijn 

vrouw te betalen. De vrouw moest geld lenen bij haar moeder, aan wie ze ook 

verantwoording diende af te leggen. 

“[…] tot dus verre dat hij haar geweigerd heeft geld te geven om de heelmeester te 

betalen, die haar van eene langduerige ziekte genezen had, hebbende zij 

genoodzaakt geweest  geld van hare moeder te moeten ontleenen, het welk des te 

meer indruk op de rekwestrante gedaan heeft, daar zij alle redens van vermoeden 

heeft moeten hebben dat  haar deze ziekte door haren man was medegedeelt.”129 

De angst voor roddels (“l’objet de cancans publics” 130) en reacties van de omgeving was 

dus groot. Dat het verzoek tot scheiding (eventueel vergezeld met een klacht tegen de 

overspelige echtgenoot) bijna telkens verwijst naar de openbaarheid van de 

buitenechtelijke relaties doet vermoeden dat het opzetten van een eis tot scheiding dan ook 

ingegeven was door de druk van de gemeenschap of de familie. De bedrogen echtgenoot 

probeerde een (erger) publiek schandaal voor te zijn. Hoewel de omgeving op een aantal 

overspelplegers geen effect had, toch ervaarden ze een angst om gesanctioneerd te worden 

door de samenleving of de echtgenoot. In meer dan 13 van de 118 zaken is er bijvoorbeeld 

sprake van een vlucht van de overspelige echtgenoot met de medeplichtige naar een andere 

stad in België, in Frankrijk (7), Londen (en daarna zelfs naar Italië) of Amerika (4). Deze 

vlucht vindt vooral plaats in de jaren 1880 en ’90, wanneer de emigratie vanuit Europa 

naar Amerika in het algemeen ook het grootst was. Deze emigratiestroom vormde voor 

overspelplegers dus een opportuniteit om hun overspel te continueren. 

                                                 
128 Ibid., nr. 111. 
129 Ibid., nr. 40. 
130 Ibid., nr. 273. 
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Dat een vrouw overspel pleegde, was voor de eer en reputatie van de man een van de 

ergste beledigingen, maar ook (valse) beschuldigingen van overspel zelf konden heel 

schadelijk zijn voor de (seksuele) eer van zowel man als vrouw. Niet alleen vrouwen 

konden schuldig bevonden worden aan seksuele schaamte; de stabiliteit van het 

huishouden hing ook af van de mannelijke potentie.131  (Een gebrek aan) seksuele 

activiteiten stond centraal in de (on)eerbare mannelijk- en vrouwelijkheid.132  

 

Er zijn drie manieren waarop (wederzijdse of valse) beschuldigingen van overspel 

ontstaan, nl. op basis van echte vermoedens (vb. verzoekschrift zelf), als onderdeel van een 

arsenaal aan beledigingen en scheldwoorden die plaatsvinden tussen echtgenoten, en als 

strategie om de grond van het verzoekschrift te ontkrachten en zo juridische consequenties 

te vermijden (door de verweerder). Deze laatste strategie komt vooral voort uit het 

wettelijke principe dat het wangedrag van de eisende echtgenoot (waaronder overspel 

gerekend werd) een verzachtende omstandigheid kon vormen wanneer je zelf ook overspel 

gepleegd had. Toen Félicite Robeyns in 1893 na het overspel van haar man al twee keer 

vergeven te hebben, tegen hem verklaart dat ze van hem zal scheiden, begint hij haar in het 

bijzijn van anderen plots te beschuldigen van overspel, zeggende dat ze van hem wilt 

scheiden om met een andere man te trouwen, dat hun zoon in feite niet van hem en dat zijn 

vrouw geld verdient door zich te prostitueren bij een andere man.133 Gelijkaardig is de 

situatie van Marie-Joséphine Mandeslier die nadat haar man betrapt werd in het 

appartement van een getrouwde vrouw zelf beschuldigd wordt van overspel. Haar man 

deed dat door een politiecommissaris mee te nemen naar het echtelijke huis met het doel 

zijn vrouw te betrappen en door het te vermelden van het (al dan niet fictieve) overspel van 

zijn vrouw in brieven die hij naar derden verstuurde.134 De wederzijdse beschuldiging 

vormt dus een soort van verdediging tegen de beschuldigingen die al geuit waren, uit angst 

voor de gevolgen die hun overspel zou kunnen hebben. Louis Hamelton beweerde 

bijvoorbeeld dat er tussen hem en zijn vrouw nooit genegenheid bestaan heeft omdat zij 

hem steeds beschuldigde van “onechtelijke betrekkingen”. 135 Ook Charles Vandevoorde 

verdedigt zich op eenzelfde manier, namelijk door te zeggen dat zijn vrouw zelf een 

                                                 
131 FOYSTER (E.), Manhood in early modern England : honour, sex and marriage. Harlow: Longman, 1999, 
p. 9. 
132 Ibid., p. 10. 
133 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 222. 
134 Ibid., nr. 185. 
135 Ibid., nr. 127. 
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voorliefde had voor een van hun knechten en dat toen hij hem wou ontslaan, zijn vrouw 

gewelddadig reageerde en toen zelf beschuldigingen begon te uiten.136 Een speciale 

vermelding dient hier ook gemaakt te worden van hoe een vrouw in 1882 haar man in het 

openbaar trachtte te laten beschuldigen van overspel zodat haar buitenechtelijke relatie 

verdergezet kon worden. Célestine Léopoldine Dubar zag haar echtgenoot namelijk als 

belemmering voor een verhouding die ze liever niet wou beëindigen en stelde in functie 

daarvan “une système d’accusations” op om haar zo in staat te stellen een scheiding aan te 

vragen – m.a.w. een scheidingsverzoek als middel tot overspel.  

“Que notamment elle accusa son mari auprès de ses parents à elle, qui habitent 

Ostende, d’avoir des maîtresses à Bruxelles, et de mener une conduite déréglée ; 

qu’elle répéta les mêmes accusations auprès de ses fils encore mineurs ajoutant que 

l’exposant était fou et qu’elle est ainsi parvenue à priver l’exposant de l’obéisacee  

et du respect auxquels il a droit  de  la part de ses  enfants.”137 

Beschuldigingen van overspel staan ook vaak naast andere beledigingen of scheldwoorden.  

“Non seulement il l’a accablée d’injurer les plus déshonorantes en présence des trois 

ou quatre domestiques de la maison, mais même et à plusieurs reprises en présence 

des personnes étrangères. Il a poussé l’extravagance jusqu’à traiter la suppliante de 

garce de putain et à lui reprocher d’avoir eu un commerce avec ses domestiques 

mâles.”138 

Een andere vrouw, Marie Callens, die in 1806 een verzoek tot echtscheiding indiende 

omwille van mishandelingen en overspel van haar echtgenoot, vermeldde dat haar man 

haar ernstig beledigd had door te zeggen dat ze haar eerste echtgenoot onteerd zou hebben 

door het echtelijke bed te bevuilen (“qu’elle avait déshonoré son premier mari en souillant 

le lit conjugal par l’adultère” 139) en noemt dit een van de ‘bloedigste verwijten’ die ze van 

haar man gekregen had. Een hotelhouder uit Oostende die volgens zijn vrouw relaties 

onderhield met diensters, verdacht zijn vrouw ervan relaties te hebben met klanten in de 

aanwezigheid van hun kinderen, bedienden of vreemden.140 Hoewel er niet echt een 

verschil is tussen het aantal mannen en vrouwen dat overspel als eerschendend omschrijft 

in verzoekschriften, toch lijken mannen sneller hun eer te willen verdedigen door de 

beschuldiging van overspel om te draaien of om daar toch vermoedens rond te uiten, wat te 
                                                 
136 Ibid., nr. 136. 
137 Ibid., nr. 159. 
138 Ibid., nr. 30. 
139 Ibid., nr. 2. 
140 Ibid., nr. 161. 
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vergelijken valt met het ‘cuckold’-discours van het zeventiende- en achttiende-eeuwse 

Engeland. Cuckolds waren mannen die hun vrouwen niet konden beletten overspel te 

plegen. “Amongst heterosexual men […] the label of ‘cuckold’ was attached to those 

whose lack of sexual dominance had led their wives to adultery.”141 Het was de ergste 

belediging die een man kon krijgen.  

 

Hoezeer vele van deze beschuldigingen op het eerste zicht fictief lijken – want uiteindelijk 

krijgen we de info van de ‘bedrogen’ echtgenoten - kunnen we vermoeden dat wederzijdse 

beschuldigingen niet altijd louter fictief zijn. In 1895 diende de vrouw van Jooris Félix een 

scheidingsverzoek in op basis van zijn overspelige relaties, maar in zijn verdediging zei hij 

dat hij de frequente ‘verdachte bezoeken’ van een man aan zijn vrouw altijd heeft willen 

vergeven en willen verzoenen. Het overspel dat hij van zijn vrouw vermoedde was voor 

hem niet zwaar genoeg om zelf een scheidingsverzoek in te dienen.142  

 

Het juridische discours rond de huwelijkse eer wordt hier dus bevestigd. Echtscheiding 

moest immers voorkomen dat een ontspoord huwelijk de gevestigde maatschappelijke orde 

én de goede zeden, de eer en het leven van de ‘onschuldige’ echtgeno(o)t(e) in het gedrang 

zouden kunnen brengen. “Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien ; c’est le 

remède d’un mal. Le divorce ne doit pas être signalé comme un mal, s’il peut être une 

remède quelque fois nécessaire.”143 

 

 

1.3 Seksegebonden overspel 

 

Onze beeldvorming over de 19de-eeuwse vrouw werd sterk beïnvloed door de juridische en 

morele visering van vrouwen bij overspel (en prostitutie). Vrouwen leken meer risico te 

hebben op een ‘besmetting van zedenloosheid’. Door even te kijken naar de frequentie van 

mannelijk en vrouwelijk overspel kan dit beeld genuanceerd en eventueel bijgesteld 

worden. Daarvoor moeten we echter nog eens wijzen op de geringe representativiteit van 

het bestudeerde bronnenmateriaal. We moeten blijven indachtig zijn van het feit dat niet 

alle overspelzaken geregistreerd werden. In het bronnenmateriaal eerder voorgesteld als 
                                                 
141 FOYSTER (E.), op cit., p.5. 
142 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 245. 
143 MEULDERS (C.) & MATTHIJS (K.), op cit., p. 68. 
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een seksuele deviantie, was overspel voor vele mensen een werkelijkheid. Daarenboven 

geeft de discriminerende wetgeving ons een verkeerd beeld van seksegebonden overspel. 

Voorheen dachten historici significante sekseverschillen te zien in het inzetten van een 

scheidingsprocedure - mannen zouden véél meer dan vrouwen overspel aanklagen - en dit 

zou weerspiegelen dat het seksuele gedrag van mannen en vrouwen twee onvergelijkbare 

betekenissen had.144  

 

               
    Man (*) Nuance (**) Vrouw  
         
  1801-1810 1 2 0    
  1811-1820 3 4 2    
  1821-1830 3 3 1    
  1831-1840 0 1 0    
  1841-1850 2 4 5    
  1851-1860 2 3 2    
  1861-1870 3 5 1    
  1871-1880 1 6 7    
  1881-1890 5 11 14    
  1891-1900 6 18 29    
          
  TOTAAL  26 57 61    
          
  Juridisch % 29,9  70,1   
  Nuance   48,3 51,7   
          
      (*) Juridisch mannelijk overspel      
    (**) Mannelijk overspel met andere buitenechtelijke seks inbegrepen   
                

Tabel 1: Seksegebonden overspel in het 19de-eeuwse  Brugge  
 

Als we kijken naar bovenstaande tabel lijkt dit echter niet het geval te zijn, althans niet in 

het onderzochte bronnenmateriaal. De tabel toont een tienjaarlijks overzicht van de 

overspelzaken gevonden in de 118 scheidingsaanvragen. Hoezeer overspel altijd aanwezig 

was in werkelijkheid, verschilt de registratie duidelijk doorheen de tijd. Zo lijkt overspel in 

de eerste jaren van de negentiende eeuw heel zeldzaam. Dat komt natuurlijk door de 

wijzigingen in de echtscheidingsprocedure. Zonder representatief te willen zijn voor de 

hele negentiende eeuw, kunnen we hier toch enkele opmerkingen maken. 

 

Het traditionele beeld dat negentiende-eeuwse vrouwen meer overspel pleegden dan 

mannen kwam voort uit de dubbele moraal die in de wetgeving vervat zat. Singulier 
                                                 
144 TURNER (D.), p.146. 
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overspel van de vrouw was al voldoende om juridisch gezien van overspel te kunnen 

spreken, en kon dus gemakkelijker als grond dienen. De wetgeving omschreef singulier 

mannelijk overspel echter niet als dusdanig. In veel verzoekschriften werd de woorden 

‘overspel’ of ‘adultère’ helemaal niet vermeld als het om seks van mannen met andere 

vrouwen ging. Het diende afgeleid te worden uit de omstandigheden.  

 

Als we de juridische bepalingen in acht nemen, dan zien we inderdaad een groot verschil 

tussen het percentage overspelige vrouwen en overspelige mannen, respectievelijk 70,1% 

en 29,9%. Deze percentages dienen echter genuanceerd te worden. Vrouwen konden 

singulier mannelijk overspel dan wel niet rechtstreeks aanklagen, maar wel via de 

scheidingsgrond ‘zware belediging’ of ‘injure grave’. Het is een nuancering die het grote 

verschil in frequentie tussen de overspelige seksen in grote mate relativeert: op een totaal 

van 118 echtscheidingsvragen omvat vrouwelijk overspel 51,7% tegenover 48,3% 

mannelijk overspel. Vrouwelijk overspel heeft nog steeds het grootste aandeel, maar het 

percentage mannelijk overspel leunt er toch wel heel dicht bij aan.  

 
 

1.4 Waarde van het huwelijk 

 

Vervolgens willen we nagaan hoe overspel voorgesteld werd tegen de achtergrond van het 

(te verbreken) huwelijk. Het is echter moeilijk te bepalen op welk tijdstip overspel 

‘binnenkwam’ in het huwelijk. Overspel werd heel vaak stilgehouden waardoor de 

bedrogen echtgenoot vaak zelf heel moeilijk kon inschatten hoe lang de partner al ontrouw 

was. Dat echtgenoten soms meerdere buitenechtelijke relaties onderhielden maakt dat 

situeren nog moeilijker.  

Toch kunnen we vermoeden dat het meeste overspel in de beginjaren van het huwelijk 

gebeurde. Als bedrogen echtgenoten in hun verzoekschrift al verwezen naar het moment 

waarop ze zich van het overspel bewust waren, dan situeerden ze dat altijd in de beginjaren 

van het huwelijk. Het overspel vond meestal plaats “nauwelijks wanneer zij getrouwd 

waren, immers weinige maenden daernaer” 145. M.a.w., hoe priller het huwelijk, hoe meer 

kans op overspel en hoe meer het gepaard ging met ander als ‘schandelijk’ omschreven 

gedrag, zoals het bezoeken of gaan wonen in bordelen, geweldplegingen ten opzichte van 

                                                 
145 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 62. 
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de partner of van derden, beledigingen, alcoholisme, of het overbrengen van venerische 

ziektes. Minstens drie gevallen hadden ook al een relatie met hun minnaar of minnares 

voor ze hun huwelijk aangingen.146 Overspel bleef dan niet lang onopgemerkt. Soms 

gebeurde dat nog op de dag van het huwelijk zelf:  

“Dat den avond van voormelden dag, op welke hij zijn wettig huwelijk had 

aengegaen, hij ondervond, dat zijne vrouw in betrekkingen met Ferdinand Bode 

(dienstknegt) ten haeren huyse bij haer moeder, verkeerde, dat zulks zoodanigen 

indruk op hem vertooner maekte, dat hij de samenleving als onmogelijk aenzag en 

wijgerde zijn huwelijk door de kerkelijke normen te doen vestigen.”147 

Als overspel zo snel na het sluiten van het huwelijk plaatshad, wat was dan de waarde van 

het huwelijk voor de partijen? Waarom gingen partners een huwelijk aan als ze al een 

relatie met een andere persoon hadden? 

Om op deze vragen te antwoorden werd een tabel opgesteld die het moment van overspel 

tijdens het huwelijk tracht te benaderen. Aangezien er geen informatie beschikbaar was 

over het moment van overspel in het huwelijk, werd gekeken naar het aantal jaar huwelijk 

op het moment van de scheidingsvraag. Het moment van overspel komt uiteraard niet 

overeen met de datum van het initiëren van het verzoekschrift, maar deze laatste datum kan 

ons toch een indruk geven van de omstandigheden waarin gepoogd werd een huwelijk 

omwille van overspel te ontbinden. De tabel toont procentueel wat het aandeel van 

overspelige relaties is in de evolutie van de huwelijken uit de 118 procedurevragen. Om 

die schets overzichtelijk te houden werd per vijf jaar gerekend. Jammer genoeg waren niet 

alle huwelijksdata vermeld (‘onbekend’).  

 

                
    Totaal % Mannelijk overspel Vrouwelijk overspel   

   0 tot 5 jaar 26 25 27    
   6 tot 10 24 21 26    
   11 tot 15 16 14 18    
   16 tot 20 17 21 13    
   >20 7 5 8    
   Onbekend 10 13 8    
                
Tabel 2: Duur het huwelijk t.t.v. verzoekschrift (in %) 
 

                                                 
146 Ibid., nrs. 2, 111, 144 (2 vrouwen en 1 man). 
147 Ibid, nr. 111. 
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De gegevens bevestigen wat we hierboven reeds vermeldden. Meer dan een kwart van de 

echtscheidingsprocedures omwille van overspel werden ingezet in de eerste vijf jaar van 

het huwelijk. De eerste vijf jaar zijn dus de cruciaalste. Na de eerste jaren divergeert het 

overspelgedrag van de seksen. Opmerkelijk daarbij is dat mannen (21%) na 16 jaar 

huwelijk plots meer overspel plegen dan voorheen en veel meer dan vrouwen (13%) tussen 

16 en 20 jaar huwelijk. Dergelijke percentages zijn echter moeilijk te interpreteren. We 

zien bijvoorbeeld dat tussen 11 en 15 jaar huwelijk het percentage mannelijk overspel plots 

met 7% daalt om wat later er terug bij te komen. Moeten we die eerste wijziging zien als 

een normale daling van overspel parallel met de duur van het huwelijk en de stijging erna 

dan als een (typisch?) huwelijks crisismoment? Een andere interpretatiemoeilijkheid 

betreft de registratie van overspel via dergelijk bronnenmateriaal. Vooreerst hebben we het 

dark number dat kwantitatief onderzoek naar overspel sowieso al bemoeilijkt, maar 

daarnaast hangt de introductie van een echtscheidingsprocedure ook af van de tolerantie 

van de bedrogen echtgenote. Een mogelijke verklaring voor het verschil in mannelijk en 

vrouwelijk overspel zou dan kunnen liggen bij een hogere tolerantiegraad van vrouwen ten 

opzichte van het overspel van hun echtgenoot.  

Waar Anne-Marie Sohn er wel in slaagt een verklaring voor te geven is het grotere aandeel 

van vrouwelijk overspel tussen 6 à 10 jaar huwelijk: meer dan een kwart vrouwen bedroog 

de partner tegenover 21% mannen. Anne-Marie Sohn neemt als mogelijke verklaring het 

verlangen van vrouwen “de plaire avant d’être gagnée par la limite d’âge”  148. Overspelige 

vrouwen waren vaak jonger dan mannen en het vaak voorkomend leeftijdsverschil van tien 

jaar tussen man en vrouw zou dat verschil in percentage kunnen rechtvaardigen. Terwijl 

een vijftigjarige man nog kon terugvallen op prestige en fortuin, werd een veertigjarige 

vrouw geconfronteerd met de afkeuring die aan late vrouwelijke seksualiteit werd 

gebonden. De echtgenotes schijnen de verplichtingen van de verleiding die vanaf hun 

jeugd aan hun sekse toegekend werden, geïnterioriseerd te hebben waardoor ze sneller 

reageerden op echtelijke problemen.149 Over het algemeen wijzigt het gedrag van de 

ontrouwe vrouw tijdens een huwelijk weinig, zoals verwacht daalt de frequentie 

naargelang de duur van het huwelijk. 

 

                                                 
148 SOHN (A.), Chrysalides, op cit., p.927. 
149 Idem. 
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Het moge duidelijk zijn dat het (verval van een) huwelijk moeilijk te interpreteren of te 

vatten is. Het echtelijke leven is blijkbaar vatbaar voor heel wat valstrikken. Financiële 

geschillen en emotionele of seksuele teleurstellingen kunnen het gemene leven 

ondermijnen, zonder nog maar te spreken over de gewelddaden die het leven 

‘ insupportable’ konden maken. Toch waren in de negentiende eeuw niet veel koppels in 

staat het echtelijke leven te ontvluchten. Het huwelijk mag in de Code Civil dan wel het 

karakter krijgen van een gewoon burgerlijk contract dat enerzijds bij wederzijdse 

toestemming en anderzijds op grond van welbepaalde feiten op vraag van één der 

echtgenoten juridisch kon verbroken worden150, toch was het geen eenvoudige zaak om 

een echtscheidingsprocedure op te starten. De wetgeving bouwde immers heel wat 

hindernissen in om ervoor te zorgen dat echtgenoten bij voorbaat ontmoedigd werden een 

echtscheidingsprocedure te starten. Zo’n procedure kon heel lang aanslepen, er werden 

meer dan één zitting georganiseerd om de mogelijkheid te laten bestaan dat er een 

verzoening zou kunnen plaatsvinden en ten slotte was een procedure niet echt goedkoop.151 

Veel koppels bleven op die manier ‘gevangen’ in het instituut huwelijk. Dat zien we ook in 

het onderzochte bronnenmateriaal: over de hele 19de eeuw werden er slechts 301 

echtscheidingsaanvragen om een welbepaalde reden gevonden, waarvan er 118 over 

overspel gingen. De stap naar een echtscheiding was dus niet gemakkelijk te zetten, maar 

blijkbaar was overspel wel een van de grootste aanzetten tot een dergelijke procedure. Was 

overspel dan zo beledigend dat het iemand direct naar de ‘oplossing’ van een echtscheiding 

doet grijpen? Hoe ingrijpend was overspel en wat voor waarde werd had het huwelijk? 

 

Om daar op te kunnen antwoorden, moeten we ons vragen stellen bij de motivaties om een 

huwelijk aan te gaan. Het huwelijk kon een verschillende waarde toebedeeld krijgen, 

naargelang de sociale groep waartoe iemand behoorde.152 Vooral de bourgeoisie maakte 

gebruik van huwelijksstrategieën om de economische belangen van hun familie veilig te 

stellen. Eenmaal het huwelijkscontract getekend was, kon het enkel maar verbroken 

worden door ernstige redenen, bijvoorbeeld als het wangedrag van de ene partner ten 

opzichte van de ander de erfenis die in gevaar bracht. Ook voor de lagere sociale klassen 

golden socio-economische motieven, maar hun eisen waren van minder materiële of 

symbolische aard dan bij de burgerij. Vrije partnerkeuze en ongebonden huwelijkssluiting 
                                                 
150 MEULDERS (C.) & MATTHIJS (K.), op cit., p.67. 
151 Ibid., pp.70-71. 
152 GUILLAIS (J.), p. 35. 
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waren mogelijk zolang ze niet stuitten op gezins- en familiebelangen.153 Vooral onder 

invloed van de industrialisatie, die de economische verhoudingen tussen de gezinsleden 

had gewijzigd, was het van belang iemand te vinden die de eigen verplichtingen en taken 

binnen het gezin ging nakomen. Die verplichtingen hadden voor vrouwen vooral 

betrekking op hun huishoudelijke taken. Als een vrouw naast de echtelijke plicht van trouw 

ook nog eens het huishouden of de opvoeding van de kinderen verwaarloosde, dan was de 

ontwrichting van de band tussen hen nog erger. De partner werd niet louter meer gekozen 

door de ouders, maar zij hadden er wel nog een groot aandeel in. Zo weigerde in 1898 een 

moeder haar zegen te geven over het huwelijk van haar zoon omdat zij al voor het huwelijk 

zag dat zijn toekomstige vrouw niets zou doen in het huishouden.154 Bedrogen echtgenoten 

beseften vaak pas achteraf wat de consequenties waren van het trouwen tegen de 

raadgevingen van hun familie in.  

“Elle a eu le bonheur de trouver auprès de son frère les secours et les consolations 

qu’elle en attendait, quoiqu’elle eut contracté ce mariage contre son gré.”155 

“Ik beklaag van getrouwd te zijn, ik hadde moeten weg loopen gelijk mijn kozijn het 

gezeid heeft.”156 

Ook al volgden de hier vermelde echtgenoten niet altijd de raad van hun familie, het laat 

wel vermoeden dat het weigeren van de ouders in sommige situaties wel een invloed had 

en dat sommigen vaak gedwongen werden om te trouwen. Zo zei Pauline Veys al tijdens 

de eerste twee maanden van het huwelijk tegen al wie het horen wilde “qu’elle n’en voulait 

pas pour mari” 157. Dat gold niet alleen voor vrouwen, ook mannen konden dergelijke 

dwang ondervinden: “Zijn vader had hem tegen zijn goest laten trouwen. Hij had nooit 

voor de vertoonster de minste liefde gehad.”158 

 

Liefde kwam pas op de tweede plaats; het nakomen van de wederzijdse verplichtingen, 

was bepalend voor de verstandhouding tussen beiden. Affectieve motieven voor een 

huwelijk zouden volgens Edward Shorter pas laat in de negentiende eeuw aan belang 

winnen, vooral bij lagere klassen. Bij de burgerij zouden romantische idealen al vroeger 
                                                 
153 MATTHIJS (K.), De mateloze negentiende eeuw : bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering. 
Leuven: Universitaire Pers, 2001, op cit., p.193. 
154 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 273. 
155 Ibid., nr. 22. 
156 Ibid., nr. 220. 
157 Ibid., nr. 290. 
158 Ibid., nr. 102. 
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geïntegreerd zijn. Het gebrek aan echteliefde was volgens hem een algemene trek van het 

kleinburgerlijke en boerenhuwelijk in Europa159 en was vooral toe te schrijven aan de 

drukkende last van het dagelijks bestaan. De strikt gescheiden arbeids- en sekserollen 

tussen man en vrouw op sociaal en economisch vlak zorgden ervoor dat er bij problemen 

moeilijker communicatie of compromissen mogelijk waren en dat er zo onvoldoende 

genegenheid bestond binnen het huwelijk. 160 Een tekortkoming van een van de partners in 

zijn of haar verplichtingen leidde al snel tot ontevredenheid binnen het huwelijk. In 

tegenstelling tot de strikte scheiding in de traditionele samenleving, deed empathie in de 

moderne samenleving de grenslijnen vervagen: het vermogen om in iemand anders zijn 

schoenen te gaan staan verhoogde de bereidheid om de taken van die ander te delen. De 

geslachtsrollen smolten in zekere zin samen en benaderden een onderlinge 

verwisselbaarheid en het was die verwisselbaarheid die van het huwelijk een affectieve 

band maakte.161 Ook de verhoogde interactie tussen dezelfde leeftijdsgroepen had een 

invloed op deze toenemende romantisering.162 

 

Dat liefde aan het begin van de 19de eeuw niet de primaire basis was waarop mensen een 

huwelijk aangingen, wil niet zeggen dat mensen geen gevoelens van liefde kenden of nodig 

hadden. Er waren natuurlijk koppels die trouwden uit liefde of passie, maar rationele 

argumenten genoten toch de voorkeur: 

“Entraîné par une passion, qu’une seule rencontre avait fait naître l’exposante et son 

époux tres jeunes tous deux n’eurent point le temps, d’eurent point le temps d’étudier 

leur caractere, l’amour fit taire les conseils de la raison, et la réflexion et sa 

prudence n'eurent point de part à l’acte le plus important de la vie.”163 

Een huwelijk hoorde te ontstaan vanuit een zekere rede en bedachtzaamheid. Het was een 

rustige, gelukkige en vredige band waarbinnen elk lid zich aan de echtelijke en 

huishoudelijke plichten hoorde te houden. Het samen opbouwen van een zekere welstand 

droeg bij tot de versteviging van die band: 

                                                 
159 SHORTER (E.), op cit., p.68. 
160 Ibid., op cit., p. 63. 
161 Ibid., op cit., p. 72. 
162 VAN DE PUTTE (B.) en MATTHIJS (K), Romantic love and marriage. A study of age homogamy in 19th 
century Leuven. In: BTNG, XXXI, 3-4, p.579. 
163 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 7. 



 

 

71 

 
 

“Que le ménage Toortelboom a été heureuse pendant environ cinq ans, que mari et 

femme s’entendaient à merveille et par leur travail commun, voyaient prospérer leur 

commerce.”164  

Dat ideaalbeeld van een gelukkig huwelijk kwam echter vaak niet overeen met de 

werkelijkheid. Veel van de echtgenoten verklaarden immers dat het huwelijk nooit 

gelukkig geweest was – “ne fut jamais heureuse”.165 François Busso zei bijvoorbeeld dat 

hij enkel maar met zijn vrouw getrouwd was om voor een inkomen te zorgen, en “qu’il 

préférait être écartelé que de passer sa vie avec moi.”166 

 

Het zijn dergelijke uitspraken en meningen die vooral in de 2de helft van de 19de eeuw 

aangeklaagd werden. Vrouwen verweten hun mannen enkel voor het geld getrouwd te zijn 

om zichzelf zo een gemakkelijk leven te laten leiden. (“[D]at zij maer getrouwt geweest 

was voor hare fortuin”167 ) Het verwachtingspatroon gekoppeld aan een huwelijk 

veranderde dus. Steeds meer echtgenoten gingen er vanuit dat eens het huwelijk gesloten 

was, liefde, affectie en genegenheid vanzelf zouden komen als element van een dergelijke 

band. Hoe hoger de verwachting stegen, hoe sneller frustraties opkwamen. 

“  [...] son mari n’avait été guidé par aucun sentiment d’affection et n’avait d’autre 

but que de se faire une vie agréable et commode; qu’en effet il ne lui a jamais 

temoigné de l’amitié et l’a constamment traitée avec la plus complète indifférence et 

parfois avec mépris et dédain.”168 

Hoe meer gevoelens hun intrede deden in relaties hoe complexer die relaties waren. De 

man die hier daarnet verweten werd te weinig vriendschap te voelen voor zijn vrouw, 

verdedigde zich door te stellen dat de ontevredenheid binnen het huwelijk eerder 

veroorzaakt was door háár ruwe en dominante houding, waardoor hij zich niet 

gerespecteerd voelde. Wie van de twee het bij het rechte eind had is nu van geen belang, 

wat wel duidelijk wordt, is dat de verwachtingspatronen zich langzaamaan wijzigden. 

Terwijl bedrogen echtgenoten aan het begin van de eeuw nog zeiden dat liefde de foute 

basis geweest was voor het huwelijk, was dat aan het einde helemaal anders. Steeds meer 

                                                 
164 Ibid., nr. 217. 
165 O.a. in nrs. 16, 123, 176, 176’, 184, 190, 202. 
166 Ibid., nr. 7. 
167 Ibid., nr. 143. 
168 Ibid., nr. 123. 
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klaagden ze over het gebrek aan “genegenheyd noch echteliefde” 169, trouw170 of affectie en 

over hoe die niet binnen maar buiten het huwelijk werd gedeeld. “Son amour pour cette 

personne et son mépris pour sa femme” 171, zoals een partner het zo mooi uitdrukte. Dat 

hun partners van iemand anders hielden lijkt dan de grootste drijfveer voor een verzoek tot 

echtscheiding. “Elle a avoué au père du soussigné, qu’elle l’avait commis une faute et que 

son amour était réellement partagé etre son mari et son amant.” Terwijl 

scheidingsaanvragen aan het begin van de negentiende eeuw eerder ontstonden uit een 

verdedigen van de eer, lijkt het aan het einde van die eeuw een samenspel tussen eerherstel 

en gebrek aan liefde: “[…] ne quittant pas la dame en question sacrifiant à son amour 

pour elle, son honneur et celui de sa femme et de ses enfants ”172 (1894) 

 

De verhoogde romantische verwachtingen van het huwelijk zorgden er dus voor dat 

overspel een uiting was van het gebrek daaraan. Welke aspecten van het huwelijk viel 

overspel dan nog aan? 

 

Zoals we daarnet trachten te zeggen was het ideaalbeeld van het huwelijk een rustige, 

vredige band. Een eerste aspect van overspel dat het huwelijk lijkt aan te vallen is het 

doorbreken van die vrede. Echtgenoten hoefden in eerste instantie geen liefde binnen het 

huwelijk te ervaren, maar wel een rationele verstandhouding en wederzijds respect. Het is 

vooral hier dat overspel gedefinieerd wordt als ‘wangedrag’.  

 “La paix de leur union a été troublée par une conduite irregulière de son mari.”173  

“Que dès les premiers jours du mariage des fréquentes disputes surgirent dans le 

ménage à cause de la conduite de l’épouse qui entretenait des relations coupables 

avec un nommé Lacante.”174 

Een tweede aspect waarnaar bedrogen echtgenoten verwezen bij het aanklagen van 

overspel is de schending van de echtelijke plichten. De meest evidente echtelijke plicht die 

verbroken wordt door overspel is die van de echtelijke trouw.  

                                                 
169 Ibid., nr. 127. 
170 Ibid., nr. 128. 
171 Ibid., nr. 176’. 
172 Ibid., nr. 234. 
173 Ibid., nr. 25. 
174 Ibid., nr. 277. 



 

 

73 

 
 

“Qu’il ne fut guère longtemps heureuses, en effet, son épouse oubliant le premier de 

ses devoirs a entretenu des relations adultères.”175 

“Que depuis de longues années il manque à la foi conjugale.”176 

Zowel mannen als vrouwen werden geacht zich aan die echtelijke plicht te houden, maar 

sommige echtgenoten vonden de trouw van de vrouw veel belangrijker dan die van de 

man. Dat een minnaar een seksuele rol kon vervullen in het leven van een getrouwde 

vrouw, en zo dus de plaats van de echtgenoot innemen was volgens Auguste De Vlieghere 

de “zwaarste belediging, […] de grootste schennis welke eene vrouw aen de echtelijke 

getrouwheid kan toebrengen”.177 

Aangezien een van de voorwaarden van overspel de lichamelijkheid tussen de overspelige 

partij en diens ‘medeplichtige’ is, komt het verbreken van de echtelijke trouw het meest 

expliciet tot uiting in de gevolgen van die lichamelijkheid. Wat de grens van de tolerantie 

ten opzichte van overspel dan overschreed, was als een van de partijen (de medeplichtige 

vrouw of de overspelige echtgenote) zwanger was of als de bedrogen echtgenoot besmet 

werd met een venerische ziekte. 

“De samenleving had altijd rustig en ongestoort geweest tot over één jaar; wanneer 

de meit ten dienste van het huis als domestiek gehuurt tekens van zwangerheid 

gaf.”178  

“Hij leeft met een ander vrouws persoon en woont met haer in het Klaver Straetje, 

deze is van hem bevrugt geweest […] dus dat alle verzoening onmogelijk is.”179 

Een besmetting met venerische ziektes was een ander bewijs van de ontrouw van de 

overspelige echtgenoot.  

“ [...] poison de la débauche qui a impunément infecté la couche conjugale, funeste 

fruit de l’infidélité du père, et de la violation du serment sous la foi du quel se forme 

l’union conjugale.”180 

De tweede, maar meest frequent vermelde, verbroken echtelijke plicht was de weigering 

van de (later) overspelige partij om bij de partner te gaan wonen of te blijven wonen.  

                                                 
175 Ibid., nr. 214. 
176 Ibid., nr. 279. 
177 Ibid., nr. 173. 
178 Ibid., nr. 40. 
179 Ibid., nr. 85. 
180 Ibid., nr. 65. 
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“Qu’en effet après avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil avec 

l’exposante, il est retourné chez lui vers le soir et n’a plus donné de ses 

nouvelles.”181  

Deze afwijzing ontstond niet per se uit overspel maar soms ook omdat echtgenoten niet 

langer de andere wouden volgen wanneer die bijvoorbeeld veel moest reizen voor zijn 

werk. Dat was het geval bij Victor Van Hollebeke.182 Door hem niet te willen blijven 

volgen, dwong ze hem zo tot een ‘nomadisch leven’. Het overspel komt hier als extra 

wangedrag bovenop de weigering om samen te wonen. Ze ging meestal ook gepaard met 

de weigering om het huwelijk ‘kerkelijk te bevestigen’. “Dat sedert dien dag en zonder 

aan de kerkelijke pligten te willen ondergaan, zij hem heeft verlaeten en zich is gaen 

ophouden in publieke huysen.”183 Dat was voor sommigen een heel ernstige belediging, 

“qui rend la cohabitation avec elle moralement impossible”184.  

Het meest voorkomend was het vertrek van de echtgenoot omwille van overspel. Zowel 

mannen als vrouwen waren in staat de partner voor onbepaalde duur te verlaten en vaak 

ook voor de achterblijvende echtgenoot oorspronkelijk ongekende redenen. De 

consequenties van het vertrek van de man waren eerder van economische aard.185 Als 

echtgenoten weigerden hun echtgenotes en kinderen nog langer te onderhouden, dan kon 

dat zware gevolgen hebben. Vrouwen en kinderen dienden zelf in hun overleving te 

voorzien of moesten rekenen op de hulp van derden. Het vertrek van haar man had Marie-

Louise Geers bijvoorbeeld gedwongen op de kosten van haar ouders te gaan wonen.186  

Toch werd het verlaten van het echtelijke huis door getrouwde vrouwen vaak als erger 

aanzien omdat het steeds geassocieerd werd met de verwaarlozing van het huishouden en 

de opvoeding van de kinderen.  

“Que dès les premiers jours de leur union, son épouse négligea complètement les  

soins du ménage et manqua à tous ses devoirs de femme mariée.”187 

Het was nog erger als ze daarbij geld meenam uit het huishoudelijk budget (“dissipant tout 

l’avoir du ménage” 188). Wanneer een vrouw het huis verliet, kon dat ook alleen maar 

                                                 
181 Ibid., nr. 220. 
182 Ibid., nr. 271. 
183 Ibid., nr. 59. 
184 Ibid., nr. 192. 
185 Cf. infra, p.51. 
186 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 213. 
187 Ibid., nr. 255. 
188 Ibid., nr. 250. 
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ingegeven zijn door schandelijke passies (“pour donner à libre cours à ses honteuses 

passions”189) of door hartstocht: 

“Dat eindelijk den 27 october 1883, al hare strengste plichten van echtgenoote en 

moeder vergetende en zich latende alleenlijk leiden door haren hartstocht, zij haren 

man verliet, hem de zorg latende van acht der kinders uit het eerste huwelijk 

gesproten, welke nochtans al minderjarig zijn.”190 

Dat een andere persoon een bepaalde plaats ging innemen van de legitieme partner, was 

onaanvaardbaar. Overspel ondermijnde dan ook de echtelijke machtsverhoudingen. In een 

huwelijk werd een vrouw geacht het bezit van haar echtgenoot te zijn; overspel doorbrak 

dat patroon. “Qu’avant son mariage elle avait eu des relations avec le nommé JD et que 

même maitenant étant marié, son mari, ne la possédait pas seul.”191 Daarnaast impliceerde 

vrouwelijk overspel ook een zekere ongehoorde vrijheid van de vrouw. Mannen werden 

geacht seksueel driftiger te zijn, maar vrouwen moesten kuis zijn. Vrouwelijk overspel 

werd vaak omschreven als een bevrijding, “un libre cours” 192. Volgens Anne-Marie Sohn 

was vrouwelijk overspel dan ook een symptoom van een echtelijke crisis en het bewijs dat 

vrouwen hun leven trachten te herschikken omdat het echtelijke koppel door elkaar 

geschud werd.193 

 

Een dergelijke inversie door overspel zien we ook in de verhoudingen tussen overspelige 

partijen en hun geliefde, vooral dan bij overspelige mannen. De geliefden woonden samen 

en/of lieten uitschijnen aan derden dat ze een koppel zijn. Het kon ook gebeuren dat de 

‘medeplichtige’ de plaats van de legitieme echtgenoot in het gezin innam. Het verlaten van 

de echtelijke woning ging immers bijna altijd gepaard met het gaan samenwonen met de 

‘medeplichtige’. Meestal zijn het overspelige mannen die het huis verlaten en met hun 

minnares “maritalement” gingen leven. Hoezeer overspel ook lijkt in te gaan tegen het 

instituut huwelijk, bleef het huwelijk wel de norm om naar te streven en om zich aan te 

spiegelen. De overspelige relatie was dan een soort nabootsing van het huwelijk. 

Gelijkaardig probeerden de overspelige Oscar Hanneuse en zijn minnares hun relatie te 

                                                 
189 Ibid., nr. 147. 
190 Ibid., nr. 173. 
191 Ibid., nr. 263. 
192 Ibid., nr. 147. 
193 SOHN (A.), Chrysalides, p.909. 
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spiegelen aan dat van een getrouwd koppel; de trouwring werd vervangen door een van 

zijn minnares. 

“Durant le séjour de cette dame Mr. Hanneuse lui avait donné une bague surmontée 

d’un coeur ; il y avait sûr échange de portraits, et mr. hanneuse avait quitté la bague 

de mariage pour porter les bijoux que la Dame lui avait donnés.”194 

Als men ging samenwonen met de geliefde, dan was dat meestal in een ander dorp, stad of 

land, waar men minder op de hoogte was van iemands geschiedenis en waar het mogelijk 

was te liegen over de huwelijkse status. Zo zei Stéphanie Andries tegen een hofsmid dat 

haar echtgenoot gestorven was en dat ze hertrouwd was met Theophile Verstraete, haar 

minnaar.195  Als een concubine in het huis gehaald werd (en de echtgenote soms 

noodgedwongen het huis moest verlaten) kon het gelijkstellen van een buitenechtelijke 

relatie met een huwelijk ver gaan. Zo bleef de verhouding tussen Letitia Schollaert en 

Louis Hamelton niet alleen bij een loutere concubinage, maar… 

“ […] gedraegdt [zij] zich daer ’t zijnen huise even als of zij zijne wettige vrouw en 

meesters ware, gebiedende aen de werklieden en dienstboden ter zijner dienste en op 

zich dragende alle de sleutels van het huis”.196  

Natuurlijk kon een getrouwde man zich ook voordoen als vrijgezel. Terwijl Arthur Wyffels 

al vier jaar getrouwd was, liet hij zich voor een feest vergezellen van een meisje aan wie 

hij beloofde met haar te zullen trouwen, zich ondertussen voordoend als vrijgezel. Zo werd 

hij eens betrapt in het huis van het meisje terwijl hij op zijn knieën haar een 

huwelijksaanzoek aan het doen was – “faissant des promesses de fidélité à cette personne 

qu’il avait trompée”197. Een andere man verklaarde simpelweg dat hij gescheiden was van 

zijn vrouw: 

“ Qu’il fait passer celle-ci à Ostende pour sa femme légitime, qu’il la fit passer pour 

telle à Liège et à Anvers et que de plus dans cette dernière brutalité il déclare être 

divorcé de l’exposante. ”198 

De wil tot trouwen met de minnaar of minnares ging soms zo ver dat er in het 

bronnenmateriaal enkele gevallen van (pogingen tot) bigamie gevonden zijn.199 Toen 

                                                 
194 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 234. 
195 Ibid., nr. 218. 
196 Ibid., nr. 127. 
197 Ibid., nr. 222. 
198 Ibid., nr. 279. 
199 Bigamie is het terzelfdertijd getrouwd zijn met twee personen.  
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Edouard Chenot en Mélanie Goetgebeur in 1875 al een scheiding van tafel en bed 

verkregen hadden, dacht Edouard dat dat voldoende was om met zijn geliefde Marie Wery 

te kunnen trouwen. Dat hij Marie als zijn wettige echtgenote behandelde zonder eerst 

gescheiden te zijn van Mélanie vormde voor deze laatste een ernstige belediging.200 

Gelijkaardig was de situatie van Julie Bruggemans die samen met haar minnaar naar 

Amerika vluchtte en daar met hem trouwde. Een jaar later werd ze om die reden door de 

correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf.  

 

Overspel ging dus op tal van manieren in tegen het huwelijk. Het verstoorde de vrede, het 

ging in tegen de echtelijke trouw en de plicht tot samenwonen, en het was een inbreuk op 

de bestaande machtsverhoudingen. Vreemd daarbij was dat overspelige relaties het ideaal 

van een huwelijk trachtten te benaderen. 

De werkelijke consequenties van overspel gingen dus veel verder dan de veronderstelde 

gevolgen in de wetgeving rond overspel, nl. het binnenbrengen van bastaardkinderen in de 

familie of het veroorzaken van schandalen. Ook de andere gevolgen waren ernstig genoeg 

voor bedrogen echtgenoten. Wanneer een huwelijk overigens al gekenmerkt was door 

onverschilligheid, minachting of haat van hun partner, leek overspel dan net die druppel te 

zijn die hen tot over dat punt dreef; “l’adultère permet une rupture symbolique qui précède 

souvent la séparation physique des époux” 201. Echtgenoten weigerden dan nog langer te 

tolereren dat het huwelijk louter een middel was om overvloediger in de behoeften van de 

medeplichtige of de overspelpleger te voldoen. Een scheiding kon dienen als een soort van 

verlossing. “[…] dat zij vermoeid is van het leven dat hij haer oplegd en dat zij maer 

wenscht na de scheiding.”202 

 

 

1.5 Van singulier overspel tot losbandigheid 
 

Na het schetsen van de impact van overspel willen we hier nagaan in hoeverre we kunnen 

spreken van verschillende soorten overspel. In welke mate bevatten buitenechtelijke 

relaties overeenkomsten?  

                                                 
200 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 154. 
201 SOHN (A.), Chrysalides, op cit., p.909. 
202 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr.143. 
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Als we kijken naar de frequentie (zie onderstaande tabel) van overspel,  zijn overspelige 

relaties op het eerste zicht in te delen in twee groepen: de relaties die zich beperken tot 1 à 

2 personen buiten de echtelijke partner (verder omschreven als ‘singulier overspel’) en die 

met meer dan 2 personen. Dit onderscheid is mijns inziens cruciaal omdat het een 

onderscheid kan impliceren tussen overspel uit liefde en overspel als een onderdeel van 

een algemener ‘slechter’ gedrag.  

 

           
  Mannelijk overspel (in %)     

   1  70   
   2  7   
   >2  21   

    Prostituees 
 

5   
    Niet-prostituees 9   
    Beide 7   

   Onbekend  2   
        

  Vrouwelijk overspel (in %)      

   1  59   
   2  8   
   >2  8   
   Prostituee  7   
   Onbekend  18   
        
  Totaal (in %)      
   1  64   
   2  8   
   >2  8   
   Seks met prostituees  6   
   Vrouw als prostituee  3   
   Onbekend  10   
           

Tabel 3: Overspelige relaties per huwelijk (%) 
 

Zoals we kunnen afleiden uit de tabel is de meerderheid van buitenechtelijke activiteiten 

beperkt tot 1 à 2 personen (72%). In vergelijking met het totaal van seksegebonden 

overspel komt dat neer op 67% vrouwelijk overspel en 77% mannelijk overspel. We 

kunnen echter niet zomaar zeggen dat 19de-eeuwse overspelige mannen minder geneigd 

waren om met meerdere vrouwen te slapen of dat singuliere feiten voor bedrogen 

echtgenotes al ernstig genoeg waren om een echtscheiding aan te vragen. We moeten 
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immers rekening houden met het hoge percentage van verzoekschriften waar niet altijd 

precies omschreven stond om hoeveel overspelige relaties het ging (18% van het 

vrouwelijke overspel). Doordat vrouwelijk singulier overspel juridisch gezien al voldoende 

was om een echtscheidingsverzoek in te dienen, kunnen we veronderstellen dat het meer 

evident geacht werd dat het om singulier vrouwelijk overspel ging en dat het grote aantal 

minder nauwkeurige bevelschriften daar voor een groot deel bij te plaatsen zijn. De 

bevelschriften waar de frequentie niet in vermeld werd, waren dan ook die bevelschriften 

die louter informatie gaven over de correctionele veroordeling van hun vrouw omwille van 

overspel (21 van de 118; 18%), prostitutie (2), of bigamie (1).203 Daarin was al bewezen 

dat de vrouw in kwestie overspel gepleegd had en had het bevelschrift dus geen extra 

informatie nodig. De verzoekschriften over mannelijk overspel bevatten meer informatie 

omdat singulier mannelijk overspel niet zomaar een grond voor echtscheiding was. De 

bedrogen echtgenotes dienden dus uitgebreider en gedetailleerder hun verzoek 

omschrijven. Bij mannen liggen die (vermeldingen van) correctionele vervolgingen 

trouwens ook veel lager: omwille van overspel waren dat er 9.204 

 

 

1.5.1 Ontrouw uit liefde? 

 

Het hoge percentage huwelijken waar er louter sprake was van relaties met één of twee 

personen buiten de partner doet vermoeden dat er tussen de overspeligen en hun ‘geliefde’ 

een zekere emotionaliteit of aantrekking bestond, wat waarschijnlijk niet altijd het geval 

was bij overspel met meerdere personen, die soms zelfs op hetzelfde moment 

plaatsvonden. Overspel kon dus exclusief zijn. Samen met het feit dat de meeste 

ontmoetingen tussen de overspelige echtgenoot en zijn of haar minnares plaatsvonden 

tijdens de eerste jaren van het huwelijk wordt het idee bevestigd dat liefde en affectie niet 

de primaire basis vormden voor een huwelijk. We kunnen hier even vermelden wat Marie 

Callens in 1810 verklaarde over haar huwelijk en de buitenechtelijke relaties van haar man. 

Ze klaagt bijna letterlijk aan van wat wij hier net trachtten te zeggen. Charles kende zijn 

minnares al voor het huwelijk, maar blijkbaar was het geld van zijn vrouw van groter 

belang voor de partnerkeuze dan zijn verhouding met het meisje. 

                                                 
203 Andere correctionele vervolgingen waren omwille van geweld (1) en smaad (2). 
204 Er werden nog 5 anderen veroordeeld omwille van geweld. 
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“ Charles De Zouter, parut plutôt s’y complaire de son épouse dont il n’avait 

convoite que la fortune, il prodiguait ailleurs ses tendresses. Certaine Thérèse 

Samon, jeune fille sans fortune, fut l’objet de tout ses soins, il l’avait connu avant le 

mariage et il continua ses liaisons avec elle après le mariage. Que dis-je, le mariage 

semblait n’avoir pour but que de lui pourrier et de pourvoir plus genereusement à 

tous les besoins de cette fille. ”205 

Vooral in de eerste helft van de 19de eeuw was het huwelijk eerder een rationele 

verstandsverhouding en werd liefde buiten het huwelijk gezocht. Zo schreef Esmonde 

Grandpierre aan haar minnaar in 1842: “J’ai tant besoin de t’entendre dire que tu 

m’aimes. ” Dat iemand tijdens het huwelijk verschillende partners heeft, hoeft echter niet 

per se te wijzen op een losbandig gedrag; de duur van het huwelijk kon dat aantal 

compenseren. Als een huwelijk twintig jaar in stand gehouden werd, kon het best zijn dat 

een van de partners meerdere buitenechtelijke relaties uit liefde of genegenheid had.  

 

 

1.5.2 Ontrouw als onderdeel van losbandigheid 

 

Hoezeer de meerderheid van de overspeldaden exclusief gericht waren op 1 of 2 personen 

buiten het huwelijk, werd overspel vaak ook voorgesteld als een losbandigheid. Met een 

dergelijke voorstelling moeten we natuurlijk oppassen. De verzoekschriften hadden dan 

ook tot doel een scheiding te bekomen en dan kon het overspel wel overdreven worden.  

 

Als we ‘losbandigheid’ koppelen aan overspelige seksuele ontmoetingen met meer dan 2 

personen, dan omvat die losbandigheid toch 17% van de voor Brugge geregistreerde 

buitenechtelijke ontmoetingen in de 19de eeuw. Hier kunnen we dan ook meer spreken van 

ontmoetingen i.p.v. relaties. Dergelijk ‘ontuchtig’ gedrag ging in de praktijk gepaard – of 

werd toch zo voorgesteld – met ander als schandelijk omschreven gedrag en was dus 

onderdeel van een zeker ‘inconduite’ of ‘slegt caracter’ van de echtgenoot in kwestie. Er 

was sprake van mishandelingen, alcoholisme, bordeelbezoek of vrouwen die zichzelf 

prostitueerden in de “maisons de tolérance” of publieke huizen. Dat waren dan ook de 

                                                 
205 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 2. 
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zaken die in de negentiende eeuw het vaakst onderwerp vormden van publieke debatten - 

“De vloek der beschaving is de drank en de onzedelijkheid.”206  

Overspel was dus niet altijd de enige grond voor scheiding. Soms werd het mee gevormd 

door de omstandigheden waarin het plaatsvond. Hieronder gaan we dieper in op een aantal 

van de voornaamste omstandigheden, nl. huishoudelijk geweld, alcoholisme en het 

probleem van de prostitutie en venerische ziekten.  

 

 

1.5.2.1 Huishoudelijk geweld 
 

Huishoudelijk geweld gebeurde frequent en kon allerlei vormen aannemen. Het vond 

plaats in de ‘geborgenheid’ van de echtelijke woning, ver weg van de samenleving. Tijdens 

de negentiende eeuw werd de kloof tussen het huishouden en het publieke leven 

aanzienlijk groter en vond er een grote verandering plaats in de reacties op geweld. 

 

Het meest voorkomend was het geweld van mannen ten opzichte van hun vrouwen. Zoals 

we reeds zagen werd de maritale macht van de man vastgelegd in juridische regelgeving. 

De man hoorde zijn vrouw bescherming en onderhoud te schenken in ruil voor 

gehoorzaamheid.207 De man was de autoriteit van de familie en had elk beslissingsrecht. 

Mannen mochten in principe ingrijpen om hun vrouw te straffen of ‘verbeteren’ als hun 

vrouw niet onderdanig of gehoorzaam genoeg was.  

 
Mannelijk geweld 
 

In de praktijk gebeurde dergelijke controle of tentoonspreiden van hun macht 

hoofdzakelijk aan de hand van fysieke kracht, maar ook verbaal en mentaal geweld werd 

uitgeoefend op vrouwen. Binnen het huwelijk konden ze gemakkelijke slachtoffers zijn 

van mishandelingen, beledigingen, vernederingen of doodsbedreigingen.  

 

Eerst gaan we iets dieper in op het gebruik van scheldwoorden en beledigingen. Opvallend 

hierbij was vooral het veelvuldig gebruik van het woord ‘hoer’ en de vele varianten erop. 

Elisabeth Foyster paste dat voor haar onderzoek naar mannelijkheid in het zeventiende- 

                                                 
206 PITTOMVILS (K.), op cit., p.211. 
207 Code Civil, art.213. 
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achttiende-eeuwse Engeland in een verdedigingsstrategie om eventuele beschuldigingen 

van ‘hoererij’ vanwege de samenleving voor te zijn. Hoewel haar onderzoeksveld de 

nieuwe tijden betreft, durven we akkoord gaan met haar stelling, rekening houdende met 

de impact die de openbaarheid van overspel had op iemands eer (ongeacht de sekse van de 

bedrogen partner). Mannen noemden hun vrouwen ‘hoeren’ vooraleer de omgeving dat 

kon doen. Het was een bescherming tegen het aantasten van de eigen (mannelijke) eer 

waarvan het overspel van hun echtgenotes de aanleiding kon zijn. Door hun echtgenotes te 

vergelijken met of beschuldigen van ‘hoererij’, hoopten mannen hun eigen positie te 

verhogen.208  Door haar als eerste te ‘beschuldigen’, kon hij ook een nog ergere 

beschuldiging voorkomen. Het was dan ook een woord dat snel in de mond genomen werd. 

Barbara Martijne en Jan Francis Lagasse waren nauwelijks getrouwd of hij belaadde zijn 

vrouw “dagelijks met allerleye scheldwoorden […], zoo als deugniete, rosse, teef, oere”209 

Hetzelfde gebeurde bij Sophie-Henriette De Smedt en François-Joseph Ketelers in 1851:  

“ Qu’à peine marié de quelques jours, le mari de l’exposant qui habitait alors avec 

elle l’hotel du Perroquet à Nieuport, lui adressait à chaque instant et sans motif 

aucune les injures les plus grossières, telles que “hoere, teef, schandael, rosse” ”210 

Dat de mogelijkheid bestond dat hun vrouwen ze zouden kunnen bedriegen, joeg de 

echtgenoten schrik aan en deed ze heel jaloers gedragen. Dat was bijvoorbeeld het geval 

bij Ferdinand Eydens. Samen met zijn vrouw Louise Kirsch hield hij een hotel open in 

Oostende. Zijn paranoïa ging zo ver dat hij haar niet alleen beledigde (“de salle rosse, de 

putain”), maar ook dat hij er haar van beschuldigde met vreemdelingen te slapen die in het 

hotel logeerden. Vaak ging hij dan ook op zoek naar zijn vrouw in de kamers van de 

hotelgasten of stond hij ’s nachts te roepen aan de deur van de slaapkamer van hun zonen, 

waar ook zijn vrouw sliep (“Monte sur ta mère, fais lui un enfant  ”). 

 

Dat het zo woord ‘hoer’ zo frequent aangehaald werd door de bedrogen echtgenotes wijst 

er op dat een dergelijke beschuldiging niet licht opgevat werd. Naast van overspel 

beschuldigd worden, was – hoe onschuldig ook - vergeleken worden met prostituees een 

van de ergste beledigingen. Het benadeelde hun positie en het respect dat ze kregen in het 

huishouden.  

                                                 
208 FOYSTER (E.), p.181. 
209 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 85. 
210 Ibid., nr. 118. 
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We moeten er ons hier echter wel degelijk van bewust zijn dat dergelijke beledigingen 

uitgesproken werden – of ons toch zo voorgehouden worden – door mannen die zelf 

overspel pleegden of gingen plegen. Deze strategie past dan wel in het discours dat 

vrouwelijk overspel erger opgevat werd dan dat van mannen. Vrouwelijk overspel kon niet 

alleen bastaarden binnen het gezin brengen, maar ook de eer van de man en het gezin zelf 

aantasten. 

 

Ook al werd het woord ‘hoer’ het frequentst gebruikt (of toch vermeld in de 

verzoekschriften), toch waren er nog heel wat andere scheldwoorden die mannen voor hun 

vrouwen reserveerden, zoals “stommeboerin”211, “stomduivel, dommekop, deugniete, gij 

zijt te stom om mensch te zijn, gij zijt luig en vuil, niet weerd, nooit gedeugd, voor niet 

goed, strondmuil”. 212 Dergelijk taalgebruik bleef echter niet altijd even onschuldig. De 

overspelige politiecommissaris Aimé Dickschen noemde zijn vrouw altijd “ rosse ”, 

“ canaille ”,  “ coureuse de rues ”, “ misérable ”, “ vaurienne ”, en “ salope ” en zei haar er 

meteen ook bij dat ze zichzelf beter kon verdrinken of ophangen.213 Het gebeurde wel 

vaker dat doodsbedreigingen uitgesproken werden bij huishoudelijke ruzies: “ C’est une 

diablesse, je la tuerai ”214, “ Il faut que je le tue ”215 of “ disant qu’il espérait la voir 

mourir bientôt ”216. In 1864 bedreigde Franciscus Petyt zijn vrouw met de dood als ze te 

lang in het bed zou blijven na de geboorte van hun eerste kind. Toen ze na de bevalling 

vleessoep voorgeschreven kreeg van de vroedvrouw, verzette hij zich daartegen en zei dat 

“andere vrouwen reeds aen hunne washkuip stonden den vierden dag naer hunne 

verloping; dat zij het ook maer te doen had.” “Het waere niet voor mij van u het hoofd af te 

vringen, dat zou ik met zoo veel gemak doen als aen een kieken.”  

 Bij Jean Rotsaert bleef het niet alleen bij bedreigingen. In de jaren 1820 bewoonde 

hij met zijn vrouw een huis dat uitkeek op het kanaal in Brugge. Tijdens een van zijn 

uitbarstingen sloeg hij haar op het hoofd en zei dat hij haar uit het raam, in het kanaal, ging 

gooien. Op het moment dat hij het raam effectief opende, wist zijn vrouw dat ze beter 

vluchtte. Jean vond haar echter in de keuken en ging verder met zijn geweld, met het doel 

ze te doden. Hij besefte dat hij te ver ging en verliet het huis om in het 

                                                 
211 Ibid., nr. 127. 
212 Ibid., nr. 132. 
213 Ibid., nr. 176. 
214 Ibid., nr. 2. 
215 Ibid., nr. 22. 
216 Ibid., nr. 252. 
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politiecommissariaat getuigen te halen, zeggende dat hij op punt stond zijn vrouw te 

vermoorden. De politiecommissarissen volgden hem en hadden de grootste moeite om hem 

tegen te houden, terwijl Jean zijn vrouw toeriep dat als ze vandaag niet stierf ze dat wel 

zou doen binnen de drie dagen. Ook bij Josephus Van Daele waren dergelijke situaties niet 

uniek. Dikwijls was hij vol walging en afkeer van het eten dat zijn vrouw Henriette 

klaargemaakt had. Hij spuwde er in of smeet het in stukken op de grond. Ook als ze hem 

om brood vroeg, smeet hij het op de grond en deed hij het haar oprapen. “Zulke 

buytenspoorigheden gebeuren allen dagen, telkens doen zij de suppliante in traenen 

smelten.”217 

 

Verbaal en mentaal geweld ging ook gepaard met het uitoefenen van fysieke kracht. 

Echtgenotes werden geslaan, opgesloten of onthouden van voedsel. Er werd hen geweigerd 

bij hun echtgenoot aan tafel te zitten of ermee gedreigd ze te doden. Mannen gebruikten 

niet alleen hun lichamen om hun echtgenotes mee te slaan, maar vaak andere instrumenten. 

Ze sloegen hun vrouwen met ijzeren blaaspijpen of pikhaken218, tafels219 of lampen, met 

alles wat in hun bereik lag. Huishoudelijk geweld kon dus heel ruw gebeuren. Op een keer 

sloeg een echtgenoot zijn vrouw zo hard dat haar kam haar schedel doorboorde.220 Een 

andere man zette zijn pistool tegen het hoofd van zijn vrouw om zijn woorden kracht bij te 

zetten, zeggende “gij moet dood” en “uw leven in mijn handen”.221 Het mannelijke geweld 

bleef hier dus niet beperkt tot het ‘corrigeren’ van hun echtgenotes. Hoewel hier (nog) 

geen sprake was van geweld omwille van overspel, hadden echtgenoten een schijnbare 

behoefte om de macht te bevestigen dat het huwelijk hen toekende. Eind jaren 1860 

onderhield Louis D’hoedt bijvoorbeeld zelf een overspelige relatie; drie tot zes nachten per 

week bleef in de woning van zijn minnares slapen. Zijn wettige vrouw zag hem dus heel 

weinig, maar toch drong hij af en toe de woning van zijn vrouw binnen om uiting te geven 

aan zijn superieure houding: “Ik ben hier meester en ik zal maer vertrekken als het mij 

belieft en te vooren zal ik u het leven benemen.” 

 

Omdat de private duidelijk van de publieke sfeer gescheiden bleef en de man in beide 

sferen de autoriteit bij uitstek was, was het leven van de vrouw niet echt rooskleurig. Ze 
                                                 
217 Ibid., nr. 30. 
218 Ibid., nr. 40. 
219 Ibid., nr. 7. 
220 Ibid., nr. 85. 
221 Ibid., nr. 143. 
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bevonden zich in een economische en juridische afhankelijkheidspositie en meestal waren 

ze ook fysiek zwakker. De rol van derden bij interventies kon dus van levensbelang zijn. 

Hoe vernederend of schandelijk geweld vanwege haar echtgenoot in het bijzijn van derden 

kon zijn, hun aanwezigheid kon verder geweld ook stoppen.  

 

De verzoekschriften tonen glimpsen van gevoelens van vernedering die echtgenotes, naast 

het ondergaan van het overspel van hun man, ondergingen door de aanwezigheid van 

derden. Mannen zeiden aan huispersoneel dat ze hun vrouw gingen doodslaan222 of 

dwongen hen getuige te zijn van geweld223. De rol van bedienden wordt heel duidelijk in 

het geval van Marie Callens en Charles Dezoutter. Dat haar tweede huwelijk met Charles 

niet echt rooskleurig zou zijn, werd voor Marie al snel duidelijk. Haar man weigerde het 

huwelijk kerkelijk te bevestigen en bleef zijn relaties met een jong meisje waarmee hij 

reeds voor het huwelijk contact mee had, onderhouden en introduceerde ze zelfs in het 

echtelijke huis. Charles besteedde al zijn aandacht aan zijn concubine, tenzij hij in een 

woedende bui was. Op dergelijke momenten werd zijn vrouw mishandeld, beledigd en 

bedreigd, steeds in het bijzijn van het personeel. Hoe vernederend de aanwezigheid van het 

personeel voor Marie ook was, vaak was die aanwezigheid terzelfdertijd haar redding. Zo 

slaagde Barbe Goethals er meerdere malen in Marie te beschermen van haar echtgenoot. 

Charles beval zijn personeel hem te helpen bij de mishandelingen, maar gelukkig voor 

Marie, weigerden ze dat.  

“ Il la prit par le corps et la jetta avec violence sur un lit et exigea que la servante 

lui apporterait un fouet pour battre son épouse, ce qu’elle refusa par ce que 

connaissant le carectère violent de Charles Dezoutter, elle protegea l’exposante de 

la meilleure manière qu’elle peut, contre les mauvaises intentions et les 

emportements de mari. ”224 

Toch was het huispersoneel niet altijd van goede wil. Op zondag 16 februari 1806 slaagde 

Charles er dan toch in om, met de hulp van een dienster, zich op Marie te gooien en haar 

op te sluiten in een geïsoleerd kamertje. Ze zou er gezeten hebben tot de volgende 

donderdag, mochten de buren op woensdag niet opgemerkt hebben dat ze Marie al enkele 

dagen niet meer gezien hadden. Bewust van het gewelddadige karakter van Charles 

verwittigden ze de ouders van Marie, waarop zij in het bijzijn van getuigen Charles 

                                                 
222 Ibid., nr. 2. 
223 Ibid., nr. 222. 
224 Ibid., nr. 2. 
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confronteerden met de afwezigheid van Marie. Het is pas na de tussenkomst van het 

gerecht dat hij haar wou bevrijden uit haar penibele situatie. Een gelijkaardige interventie 

van derden was nodig in 1825, toen Josephus Van Daele in een gewelddadige bui de deur 

van een kamer waarin zijn dochters en vrouw zich opgesloten hadden met een bijl aan het 

bewerken was. Een van zijn zonen is dan hulp gaan inroepen van de buren.225  De rol van 

derden bij geweld binnen een huishouden is net dezelfde als die bij overspel. Bedienden en 

familie maar ook buren en politie konden interveniëren. 

 

Vrouwelijk geweld 
 

Niet alleen mannen maar ook vrouwen konden verantwoordelijk zijn voor huishoudelijk 

geweld. Een eerste punt dat opvalt in de verzoekschriften is dat vrouwen verbaal veel 

sterker voorgesteld werden dan mannen. De vrouw had een scherpe tong; vrouwen werden 

dan ook vaak geassocieerd met het verspreiden van roddels.226 De beledigingen die 

mannen uitten waren eerder beschuldigend van aard. Vrouwen waren hoeren en 

verwaarloosden hun echtelijke plichten, terwijl mannen vuil (“sâle”), slecht of 

smeerlappen waren. Vrouwen waren ook in staat hun echtgenoot te vernederen. Nemen we 

hierbij even het voorbeeld van hotelhouder Désiré Van Poucke.227 Toen hij op 23 

december 1860 door verschillende personen uitgenodigd werd om met hen te dineren en 

een glas wijn te delen, kwam zijn vrouw hem in het bijzijn van de hotelgasten melden dat 

dat zijn plaats niet was. (“ Sortez d’ici, ce n’est pas à votre place. ”) Later vernederde ze 

hem op een gelijkaardige manier: “ Il faudrait que vous fussiez honteux, soulard, bête, vous 

ne méritez pas de vous trouver ici ” of “ néant,  pouieux [...], vous n’êtes pas digne de 

vivre en lui lançant quelques pièces de monnaie à la tête ”. De vernederingen van zijn 

vrouw troffen hem zo zwaar dat hij besliste om het huis te verlaten (“ à se soustraire à ces 

humiliations à cet enfer, à ces brutalités de chaque jour, en un mot à quitter le domicile 

conjugal pour n’y plus revenir ”.) 

 

De reeds aangehaalde strategie waarbij echtgenoten hun vrouwen hoeren noemden228, dient 

hier opnieuw vermeld te worden. Vrouwen hadden namelijk een soort mannelijke variant 

                                                 
225 Ibid., nr. 40. 
226 FOYSTER (E.), pp.58-59. 
227 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 123. 
228 Cf. supra, p.83. 



 

 

87 

 
 

van het woord ‘hoer’. Ze noemden hun echtgenoten waren “loopers, deugnieten”229, 

“coureurs de femmes” en pooiers (“maquereau”)230 , of “hoerejagers” 231 . De 

verdedigingsstrategie om de eigen eer te beschermen gaat hier, mijns inziens, dus ook op. 

Door hun echtgenoten in dergelijke termen te beledigen, benadrukten ze de afstand tussen 

zichzelf en (onzedelijke) prostituees. Het waren mannen die die afstand overbrugden en 

niet zij. Dat dergelijke beledigingen uitgesproken werden door (toekomstig) overspelige 

vrouwen kan dat alleen maar bevestigen. Ze trachtten hun eigen situatie veilig te stellen. 

 

Speciale aandacht gaat uit naar het echtscheidingsverzoek van Alphonse Van Loo tegen 

zijn vrouw Lucie Termolle.232 Twee jaar na hun huwelijk in 1878 diende Alphonse in 

functie van zijn beroep als wachter vlakbij de kazerne in Brugge gaan wonen. Sinds hun 

aankomst in Brugge maakte zijn vrouw diverse verdachte uitstapjes en doordat ze haar 

relaties met verschillende officieren niet geheim hield, was Alphonse ook al snel op de 

hoogte. Lucies gedrag verergert alsmaar en algauw hoorde Alphonse via derden dat ze van 

plan was bij hem weg te gaan. Mede opgestookt door haar moeder die dacht dat Alphonse 

er enkel maar op uit was van haar mee te erven, verliet ze samen met haar twee kinderen 

het echtelijke huis in juli 1880. Diezelfde maand startte ze een echtscheidingsprocedure 

tegen Alphonse, maar haar verzoek werd tot tweemaal toe afgewezen. Sindsdien stopte ze 

niet met haar man te beledigen op brieven en postkaarten – waarschijnlijk met het doel 

hem zo op te jutten dat hij zelf een echtscheidingsverzoek indient, waaruit opnieuw de 

verbale kracht van vrouwen afgeleid kan worden.  

Op 27 maart 1893 stuurde ze hem een foto van Alphonse met het volgende opschrift 

“ le dernier des misérables ; type de mangeur de blanc, courageux pour battre les femmes, 

lâche avec les hommes, bas avec ses supérieurs ”. (Vrij vertaald “De laatste der 

ellendigen, een man die zich laat onderhouden door een vrouw, moedig genoeg om 

vrouwen te slaan maar laf onder mannen, klein in het bijzijn van zijn bazen.”) Tussen 

augustus 1893 en februari 1894 stuurde ze hem nog een zevental dergelijke postkaarten: 

1. Op 15 augustus 1893 “ elle lui reproche de traiter ses enfants comme des bâtards, 
et le menace de lui nuire dans sa position ” 

                                                 
229 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 127. 
230 Ibid., nr. 273. 
231 Ibid., nr. 290. 
232 Ibid., nr. 232. 



 

 

88 

 
 

2. Op 17 augustus 1893 schreef ze :  “ grand lâche, vous n’avez de courage que pour 

battre les femmes et les enfants... vous êtes trop sâle ” 

3. 18 augustus 1893 : “ vous êtes un infâme menteur... vous avez toujours refusé de 

voir vos enfants ” 

4. Diezelfde dag stuurt ze hem er nog één : “ vous m’avez toujours traitée de putain, 

rosse, chameau... vous êtes un sâle putassier qui avant notre mariage a été 

entretenu par une femme de maison publique, vous n’avez jamais été père qu’à la 

façon des entiers du gouvernement ” 

5. 2 januari 1894, gericht aan “ Monsieur Van Loo, dit le généreux, Rue d’Ostende, 

60, à Bruges ” : “ Ils [de kinderen] ont en horreur votre caberdouche où ils ont 

comme moi reçu tant de coups... quel bon père ! quelle rigolade ! o la la cette 

gueule, cette binette, o la la ! quelle gueulle qu’il a ! ”  

6. 2 februari 1894, gericht aan “ Empoissonneurs Monsieur Van Loo, mangeur de 

blanc, Rue d’Ostende à Bruges ” : “ Me prenez-vous pour une voleuse comme 

vous ? Je n’ai pas de caisse à ma disposition pour entretenir des peaux, comme 

vous ! ” 

7. 3 februari 1894, gericht aan “ Monsieur Van Loo, assassin, Rue d’Ostende, 

Bruges ” : “ C’est votre métier de voler, d’empoissonner et d’assassiner, vous 

m’avez poursuivie avec un rasoir pour me couper la gorge... ; vous avez volé 

maman... sâle voleur ignoble empoissonneur ” 

Opnieuw zien we hier beledigingen met verwijzingen naar prostitutie. De vrouw ging 

waarschijnlijk zo ver in het beledigen van zijn eer als man, vader en echtgenoot om hem te 

overtuigen zelf een echtscheidingsverzoek in te dienen, waar ze in slaagde. Het overspel 

van zijn vrouw was blijkbaar voor hem nog niet voldoende. 

 

Hoewel vrouwen geacht worden fysiek zwakker te zijn dan hun mannelijke partners, kwam 

fysiek geweld niet enkel uit de hoek van de echtgenoten. Een vrouw bedreigde en 

achtervolgde haar man bijvoorbeeld met een broodmes.233  Een andere schold haar 

echtgenoot uit, was dagelijks dronken en onderhield overspelige relaties met een andere 

huurder van het etablissement waar ze samen met haar echtgenoot woonde.234 

Daarenboven werd ze eenmaal veroordeeld wegens slagen aan haar man en heeft ze hem 

twee keer trachten te vermoorden: een keer door vergiftiging, een tweede maal probeerde 

ze het met een tegengewicht van een rolgordijn. Opvallend is dat uitgesproken fysieke 
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reacties door vrouwen vooral plaatshadden als reactie op het overspel van de man of als 

reactie op de beschuldiging van het eigen overspel. Op zo’n momenten leek fysiek geweld 

gepaster dan verbaal.235 

Vrouwen die hun echtgenoot doodden om bij hun minnaar te zijn, werden niet vermeld in 

het bronnenmateriaal. 

 

 
1.5.2.2 Alcohol en alcoholisme 
 

Een volgend 19de-eeuws probleem was dat van het alcoholisme. Alcohol stelde vooral 

mensen uit de lagere klasse in staat te ontsnappen aan hun miserabel of ellendig leven. Het 

groeiend aantal herbergen en drankgelegenheden verhoogde die mogelijkheid. Ze speelden 

een fundamentele rol in het sociale leven van de arbeidersklasse omdat er geen enkele 

andere plaats was waar ze zich konden amuseren of vrienden maken. Vooral voor 

werkenden was de herberg van belang. Er werden contracten gesloten, er werd gevierd dat 

het loon betaald was of dat ze een nieuwe collega hadden. Men ging erheen na een zware 

werkdag of om er de mannelijkheid te bewijzen. Net zoals geweld een uiting was van 

mannelijkheid of viriliteit was het immers ook van belang dat iemand tegen alcohol kon.236  

Alcohol was ook een van de factoren die geweld veroorzaakte. Alcohol verminderde de 

remmingen en verhoogde dus de kans op ruzie, geweld of ander crimineel gedrag. Alcohol 

werd dan ook gezien als een grote bedreiging voor de samenleving, vooral door de 

burgerij. We mogen er evenwel niet vanuit gaan dat de meesten zich daar dagelijks aan 

overleverden. Het beeld van de arbeider die al zijn geld in de herberg verspeelde blijkt 

onjuist te zijn. Onderzoek over het drankgebruik van arbeiders wees immers uit dat 

alcoholisme wel in enige mate bestond, maar dat het alcoholprobleem van de arbeiders 

zwaar overschat werd. In feite werd het probleem gecreëerd door de burgerij; volgens hen 

was alcoholisme net verantwoordelijk voor hun immorele gedrag en ellendige toestand. 

Maar in werkelijkheid gaf de arbeidersklasse globaal gezien weinig geld uit aan drank. Het 

was een luxe-uitgave waar in moeilijke tijden dan ook in de eerste plaats op bespaard werd. 

Van collectieve drankzucht zou dus geen sprake geweest zijn.237 

                                                 
235 Cf. infra, pp.135-141. 
236 GUILLAIS (J.), pp.27-28. 
237 BRUYNEEL (T.), Historische situering en analyse van politieke aspecten in het oeuvre van de 
negentiende-eeuwse Gentse volkszanger Karel Waeri. Licentiaatverhandeling, Gent, 2002, op cit., deel 3: 
Arbeiderscultuur, 3de paragraaf. (Geraadpleegd via www.ethesis.net) 
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Alcoholgebruik zorgde voor verschillende problemen in een huishouden: er was ten eerste 

al geld voor nodig en ten tweede kon overmatig drankgebruik de stap naar geweld en 

overspel vergemakkelijken. Het geld kwam uit het huishouden of moest ergens anders 

vandaan gehaald worden. Daarover had de vrouw van Désiré Van Poucke te klagen: 

“ [...] il s’avait à l’ivrognerie et  se permettait des dépenses disproportionnées avec 

leurs ressources ; que plus d’une fois, il est rentré au logis, après avoir fait des 

orgies, dans des maisons de débauche ou mal famées ”238 

Gelijkaardig verkoopt Marie Brouckère al het meubilair om haar van alcohol te kunnen 

voorzien: 

“ Qu’elle s’adonna comme par le passé, à la boisson, vendit tout le mobilier pour 

[donner] le produit de cette vente à ses orgies, se livra de nouveaux à des actes 

journaliers constitutifs d’adultère, au grand scandale du public. ” 

Dronkenschap vormde een probleem op zich – zowel bij vrouwen als bij mannen - maar 

dus ook in het constitueren van overspel; zelfs een lichte dronkenschap kon al remmingen 

naar overspel weghalen. We kunnen vermoeden dat overspelplegers vaak ook hun 

dronkenschap als uitleg of verdediging voor het door hen gepleegde overspel 

aanhaalden.239 Herbergen of andere ‘slecht befaemde’ huizen waren dan ook vaak de 

ontmoetingsplaatsen van overspeligen met hun geliefde. “ Qu’elle passait son temps à 

boire et  s’amuser avec lui. ”240 

Het samengaan van alcoholisme en overspel schaadde niet alleen de eigen, maar vooral 

ook de eer van de bedrogen echtgenoot :  

“ Qu’elle s’adonnait journellement à la boisson d’une façon scandaleuses et 

hautement injurieux pour l’exposant ;  qu’un jour notamment des agents de police 

l’ont trouvée tout à fait nue, dans un état d’ibriété scandaleux. ”241 

En net zoals het voor iemand een erge belediging vormde dat zijn of haar echtgenoot 

overspel pleegde of ervan beschuldigd te worden zelf overspel te plegen, was ook de 

beschuldiging van alcoholisme een aanval op iemands eer.242  

                                                 
238 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 123. 
239 Bronnen uit het onderzoek van Anne Tlusty bevestigen dat voor overspel in de nieuwe tijden. (TLUSTY 
(B.A.), Drinking, family relations, and authority in early modern Germany. In: Journal of Family History, 
2004, vol. 29, nr. 3, p.266.) 
240 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 255. 
241 Ibid., nr. 290. 
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“[…] hij verweet haer valscheljik van zich aen drank over te leveren en bragt haer 

andere onbeschofte woorden toe.”243 

Dat de bedrogen echtgenoot expliciet vermeldde dat de overspelige partner samen met de 

geliefde alcohol consumeerde wijst op het belang dat eraan gehecht werd. We stellen ook 

vast dat er als er in de verzoekschriften sprake is van een verzoening tussen beide 

echtgenoten, dat er dan ook vaak verwezen wordt naar dat samen consumeren. Zo zien we 

dat de overspelige Rosalie zich verdedigt door te zeggen dat er wel degelijk een verzoening 

geweest was nà haar overspel en dat die bevestigd werd doordat ze o.a. samen gedronken 

hadden. 

“[…] dat op vrijdag twaelfsten maert lestleden de verweerdster naer brugge 

gekomen is; dat haren man aldaer ontmoet hebbende zij met hem te gader te voet 

naer huis gegaen is; dat zij langst van  haren man met drank beschonkd geweest heft 

ter herberg van zekeren Edouard Dossche; […]at omzeggens dagelijks haren man 

haer nog vervolgd, haer zoekt te vinden in de herbergen, haer drank aenbied en haer 

geld geeft.”244 

Ook de van overspel beschuldigde Jean Bulcke grijpt hetzelfde aan ter verdediging: 

“ Que le dit samedi dans la matinée la demanderesse a engagé son mari, 

le défendeur, à se rendre chez sa mère, l’épouse Speliers, pour lui faire part 

que l’accord était rétabli entre les deux époux. [...] Qu’aussitot après, le defendeur 

est rentré chez lui auprès de sa femme en compagnie de sa belle mère et de l’épouse 
Leonie et que là, lui, sa femme et les autres personnes ci-dessus ont bu une bouteille 

de porto et trinqué tous ensemble en considération du rétablissement de la bonne 

contacte entre les deux époux. ”245 

Het belang dat gehecht werd aan het samen consumeren van alcohol (en eten) was nauw 

verbonden aan de ideologie van het huwelijk. Samen eten, drinken en slapen stonden 

namelijk symbool voor een harmonieus huwelijk.246 Dat ging samen met de groeiende 

romantisering in het huishouden, waarover we het daarstraks al hadden.247 Wanneer de 

overspelige echtgenoot en de geliefde dus samen getroffen werden terwijl ze samen aan het 

eten waren, veronderstelde dat eigenlijk ook al een overspelige daad. Dat was bijvoorbeeld 

                                                                                                                                                    
242 FOYSTER, p.7. 
243 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 132. 
244 Ibid., nr. 111. 
245 Ibid., nr. 167. 
246 TLUSTY (B.A.), p.255. 
247 VAN DE PUTTE (B.) en MATTHIJS (K.), 2001, p.366. 
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het geval in 1878. Arthur Wyffels en zijn minnares werden verrast door zijn echtgenote en 

een politiecommissaris terwijl ze aan het genieten waren van “un repas, arrosé de vins”. 

De minnares geeft toe dat als ze een uur later binnen zouden gekomen zijn dat ze ze 

getroffen zouden hebben tijdens het effectieve overspel.248  Alcohol was dus een 

belangrijke component bij verboden seksuele relaties; men hoefde daar niet dronken voor 

te zijn. De veronderstelde familiariteit die met drinken gepaard gaat blijkt ook uit de 

weigering van een echtgenote het glas mee te heffen toen op een diner bij hen thuis de 

concubine van haar echtgenoot dat vroeg.249  

 
Samenvattend kunnen we zeggen dat dronkenschap de drempel tot overspel verlaagde, 

maar ook dat het samen consumeren van alcohol symbool stond voor een harmonieuze 

huwelijksband. De symbolische parallel die getrokken wordt tussen het huwelijk en het 

samen eten zien we bijvoorbeeld ook terugkomen in de juridische term ‘scheiding van tafel 

en bed’.250 

 

 

1.5.2.3 Venerische ziekten en prostitutie: gevallen vrouwen 
 

Een laatste element van ‘losbandigheid’ is de band tussen overspel en prostitutie. Beide 

zijn nauw met elkaar verbonden doordat beiden eenzelfde moralisering ondergingen. Elke 

buitenechtelijke seks – al dan niet in de vorm van prostitutie – was zondig en kon 

venerische ziekten verspreiden. Seksualiteitsbeleving was volgens het burgerideaal immers 

enkel toegestaan binnen het huwelijk, en gericht op voortplanting. Daarenboven bestond 

het idee dat de man vanuit zijn fysieke aard onbedwingbare seksuele lusten heeft, die als 

een ‘noodzakelijk kwaad’ gezien werden. Vrouwen dienden zich dus passief over te 

leveren aan de man. Het is vanuit die optiek dat mannen niet of minder dan vrouwen 

gesanctionneerd werden, zowel bij de regulering van overspel, als bij die van prostitutie. 

Beide reguleringen hanteerden dus een dubbele standaard. 

 

Alhoewel de reglementering niet veel aandacht besteedde aan de mannen die de prostituees 

bezochten, werd dat wel gedaan door hun bedrogen echtgenotes. Zij haalden het 

                                                 
248 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 222. 
249 Ibid., nr. 22. 
250 TLUSTY (B.A.), p. 256. 
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buitenechtelijke seksuele verkeer met prostituees aan om hun verzoek tot echtscheiding te 

funderen of versterken. De parallelle verwijzing naar venerische ziektes toont hun angst en 

besef van de risico’s die het overspel van hun partner kon hebben. Gewone burgers waren 

dus wel op de hoogte over de oorzaken, symptomen en gevolgen van geslachtsziekten. Het 

vermelden van seksuele omgang met prostituees diende in de praktijk dus als verzwarende 

omstandigheid om een scheiding te motiveren. Het moge natuurlijk duidelijk wezen dat het 

bezoek van een man aan een prostituee juridisch gezien geen overspel is en als dusdanig 

geen echtscheiding kon constitueren, maar in de gevallen hieronder geciteerd werden de 

bordeelbezoeken telkens opgevat als een zware belediging (‘injure grave’), een van de 

andere gronden voor echtscheiding. De dubbele standaard met betrekking tot de regulering 

van overspel wordt hier dus deels genuanceerd. Ook niet-juridisch gezien overspel kan 

aangeklaagd worden door de bedrogen echtgenote, of het daadwerkelijk tot een scheiding 

leidt is een andere vraag. 

 

De meeste verwijzingen naar prostitutie en venerische ziektes in het onderzochte 

bronnenmateriaal zijn die naar de seksuele ontmoetingen of relaties van getrouwde mannen 

met prostituees. Andere verwijzingen betreffen getrouwde vrouwen als (geregistreerde) 

prostituees, als overbrengsters van venerische ziektes en als laatste vonden we ook nog de 

(valse) beschuldiging van venerische ziektes. De eerste vermelding van geslachtsziekten 

werd gevonden in 1846, wanneer Eugénie Ancke haar man ernstige verwijten maakt dat hij 

kort na het sluiten van het huwelijk ontrouw was. De ernst van de ontrouw van de 

overspelige man werd benadrukt door het (hoog morele) betoog van zijn echtgenote over 

de venerische ziekten die hij binnenbracht in het huwelijk: zowel zijn echtgenote als zijn 

kinderen waren er ernstig tot zelfs ‘dodelijk’ mee besmet. De vrouw sprak over zijn 

ontrouw als “het gif van zijn losbandigheid” die ongestraft het echtelijk bed “infecteerde”. 

Het is de “rampzalige vrucht” van zijn ontrouw die de eed van trouw waarop de huwelijkse 

band gebaseerd was, schond.  

“ Qu’immédiatement après la célébration de leur mariage, le dit Pierre Coucke, 

communiqué le mal vénérien à l’exposante son épouse, le quel mal, fit tant de 
progrès chez elle, et gagna un degré tel, qu’il occasionna bientôt, la mort à un des 

enfants nés de leur mariage, que jusqu’à ce jour et non obstant tous les soins qui lui 

ont été donnés par les hommes de l’art, l’exposante se trouve encore partiellement 

atteinte dudit mal, et qui plus est, l’aîné des enfants nés de leur union, porte au cou 

des traçes du même mal, poison de la débauche qui a impunément infecté la couche 
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conjugale, funeste fruit de l’infidélité du père, et de la violation du serment sous la 

foi du quel se forme l’union conjugale. ”251 

In datzelfde jaar houdt ook Frederic Herpoel zich niet aan zijn echtelijke trouw. Een jaar 

gevangenisstraf omwille van geweld ten opzichte van zijn vrouw kon hem niet overtuigen 

om een beter leven te gaan leiden. Zijn bordeelbezoeken situeerde zijn vrouw in een geheel 

van losbandigheden, waarvan zijn – en haar - besmetting het ongelukkige gevolg was.  

“ [...] parce qu’au lieu de se corriger il a commencé a faire le paresseux se livrant à 

la debauche, frequentant les mauvaises maisons, ou malheureusement pour elle, il a 

gagné la maladie contagieuse qu’il lui a communiqué. ” 252 

Het discours dat bedrogen echtgenotes houden over hun bordeelbezoekende partners 

beantwoordt dus wel aan de verwachtingen van het burgerlijke discours over het gezin als 

morele entiteit. In 1854 wees Barbara Martijne bijvoorbeeld op de ‘ontucht’ veroorzaakt 

door de omgang van haar echtgenoot met “oeren en straetvrouwen” die hem met “eene zoo 

zware venusziekte” besmette dat hij voor lange tijd medische behandeling nodig had. Zijn 

gedrag had zo “eenen echten walg” opgeroepen bij zijn vrouw dat ze hem verliet om terug 

bij haar ouders te gaan wonen.253  

 

Het is onduidelijk of mannen wisten dat ze besmet waren met een geslachtsziekte. Wat wel 

zeker is, is dat als ze het wisten, ze het wilden verzwijgen voor hun echtgenote. Een 

verzoekschrift uit 1883 betreft een vrouw die wil scheiden van haar man die er een 

voorliefde voor prostituees op nahoudt. Hij bezocht regelmatig bordelen en vond het leuk 

zijn vrouw met prostituees te vergelijken (“ Je doit vous nourrir comme une putaine” of “  

vous feriez mieux d’aller au bordèle “ 254). Zijn vrouw kon het niet meer aan en vertrok 

naar haar moeder. Genietend van haar afwezigheid, haalde hij een jong meisje in huis die 

hem met een venerische ziekte besmette. Nadat hij zijn echtgenote smeekte terug te 

komen, gaf ze toe, maar haar man maakte misbruik van haar vertrouwen en besmette haar 

met dezelfde ziekte. De vrouw laat uitschijnen dat ze van haar man verwacht had dat hij 

het haar zou vertellen.  

                                                 
251 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 65. 
252 Ibid., nr. 66. 
253 Ibid., nr. 85. 
254 Ibid., nr. 168. 
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“Que jettant aux pieds les sentiments les plus honnêtes et les plus humaines il cacha 

cette situation de maladie à son épouse et qu’il communiqua le mal vénérien à 

l’exposante au moment ou cette dernière confiante dans les promesses de son mari 

avait consenti à reprendre la vie commune. ”255 

Hetzelfde wordt vermeld in een ander verzoekschrift uit 1883.256 De man besmette zijn 

vrouw al tijdens de eerste huwelijksnacht met een ziekte die hij zelf al meerdere jaren had. 

Waarschijnlijk had hij die ziekte voor zijn huwelijk gekregen van een prostituee want 

tijdens het huwelijk – dat overigens maar één jaar duurde - bleef hij bordelen bezoeken. 

 

De link tussen bordeelbezoeken en de verspreiding van venerische ziektes mag nu wel al 

duidelijk wezen. Duidelijk is ook dat er een bepaalde connotatie vasthangt aan publieke 

huizen of bordelen; ze werden steeds omschreven als ‘slecht’ of van slechte reputatie (“mal 

famé”257). Getrouwde mannen hielden hun bordeelbezoeken ook niet echt geheim. Ze 

confronteerden hun echtgenotes met dergelijke bezoeken, vergeleken ze met prostituees of 

dwongen ze zelfs om mee te gaan. Occassionneel begeleidden andere mannelijke 

familieleden de overspelige man bij zijn bordeelbezoek.258  

Hoewel de meeste contacten tussen overspelige echtgenoten en prostituees gebeurden in 

bordelen of publieke huizen, kon een prostituee ook dicht bij of in het echtelijke huis 

gebracht of geïnstalleerd worden. Antoine Berger, hotelhouder, verhuurde in 1898 à 1899 

zelfs hotelkamers aan prostituees:  

“ Que ledit Berber a poussé le cynisme jusqu’à louer dans son hôtel des 

appartements à des filles qu’il savait être de mauvaise vie et qui firent tellement 

scandale que la police dû le sommer de les expulser. ” 

 

Hiervoor werd steeds verwezen naar (seksuele) relaties tussen getrouwde mannen met 

prostituees, maar prostituees konden zelf ook getrouwd zijn en daardoor overspel plegen. 

In de verzoekschriften werden een drietal verwijzingen gevonden naar getrouwde vrouwen 

die zich prostitueerden. Hun echtgenoten waren wel op de hoogte van het overspel van hun 

vrouw, maar het lijkt alsof het pas de registratie als prostituee of een veroordeling omwille 

                                                 
255 Idem. 
256 Ibid., nr. 169. 
257 Ibid., nr. 213. 
258 Idem. 
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van clandestiene prostitutie is die de aanleiding tot een verzoek tot echtscheiding geeft. In 

de praktijk was er wel al sprake van een scheiding tussen de echtgenoten.  

 

Samenvattend is dus te stellen dat het risico op venerische ziektes bij getrouwde personen 

optrad als er sprake was van overspel – al dan niet met een prostituee – of als er een 

tijdelijke vrijwillige scheiding tussen beide partners geweest was, wat hen in principe de 

mogelijkheid gaf seksuele betrekkingen of relaties met anderen te hebben. Een verzoening 

tussen de echtgenoten na dergelijk overspel verhoogde dat risico.  

De verzoekschriften tot echtscheiding bevestigen het aan het eind van de 19de eeuw 

geconstateerde Europese ‘venerische probleem’. Er werd steeds vaker gewezen op de 

verantwoordelijkheden van hun overspelige echtgenoot bij het overbrengen van 

geslachtsziekten op hun echtgenotes. De vermelding van hun bijdrage aan een steeds groter 

wordend maatschappelijk probleem kon dus als verzwarende omstandigheid voor een 

scheiding dienen. Dat kon natuurlijk mogelijkheden openen voor echtgenoten met minder 

eerlijke bedoelingen, voor zover een scheiding al uit kon gaan van eerlijke intenties. Net 

zoals bij overspel in het algemeen, konden echtgenoten valselijk beschuldigd worden van 

het overbrengen van geslachtsziekten. In 1894 bijvoorbeeld, startte Alphonse Van Loo een 

echtscheidingsprocedure tegen zijn vrouw omwille van overspel. Zijn vrouw, Lucie 

Termolle, had in 1880 echter al een scheiding aangevraagd, “ basée sur des griefs 

imaginaires ou exagérés à plaisir, reprochant notamment à son mari, sans pouvoir 

apporter la moindre preuve de cette odieuse accusation, d’avoir été atteinte de maladies 

honteuses et de les lui avoir communiquées ”.259 Haar verzoek zal wel niet enkel gebaseerd 

geweest zijn op het overbrengen van venerische ziektes, maar het feit dat haar man enkel 

dat aspect vermeldde, duidt op de ernst die een dergelijke beschuldiging voor hem had. Dat 

haar vraag ook tot tweemaal toe afgewezen werd, doet vermoeden dat het om een valse 

beschuldiging ging. 

 

 

                                                 
259 Ibid., nr. 232. 
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1.6 Noties van vrouwelijke en mannelijke seksualiteit 
 

Als laatste onderdeel binnen dit hoofdstuk over representaties kijken we hoe typische 

elementen van mannelijke of vrouwelijke seksualiteit geuit werden via het discours rond 

overspel.  

 

Wat vooral opviel was de dichotomie tussen de twee tegenovergestelde seksen. Het 

stereotiepe idee van actieve mannen en passieve en aseksuele vrouwen kwam vaak terug in 

de verzoekschriften. Zo verwezen ze sterk naar de driftige aard van mannen. Bij de ene 

werden de mannelijke overspelige relaties gekenmerkt door “wellusten die hij bij de 

gezeijde zijne concubine is genietende”. De echtgenote stond die mannelijke driften dan in 

de weg:  

“En daer deze zijne Begeerte met verontweerding word afgekeurd, kan er hem 

niets  meer wederhouden van een ongeluk te begaen en ene slagtoffer te maken van 

die dewelke hem schijnt inden wegh te loopen om aen zijne geile wellusten den vollen 

toom te geven.”260 

Mannen werden voorgesteld alsof ze hun begeerten niet konden tegenhouden: “ que celui-

ci y mettait si peu de retenue qu’il fut surpris dans une position des plus indécentes ”.261  

Ze maakten vrouwen tot hun “ objet de tentatives de séduction et d’attouchements 

impudiques ”262 of verrasten hen met hun “ passion brutale ”263 

 

Vrouwen daarentegen, waren onderdanig aan de man, dienden als echtgenote passief de 

seksuele lusten te ondergaan. Als het buitenechtelijke seks betrof dienden ze kuis of wijs –

‘sage’- te zijn. De reactie van Camille Ghesquiere op de waarschuwing van een 

kamermeisje dat bijna verleid was door haar echtgenote, zegt genoeg: “ […] je l’engageai 

à rester sage en lui disant qu’elle n’avait d’autre bien que ses moeurs ”.264  Een 

uitgesproken seksualiteitsbeleving was immers “compromitterend voor een jonge 

vrouw”.265 

 

                                                 
260 Ibid., nr. 30. 
261 Ibid., nr. 75. 
262 Ibid., nr. 72. 
263 Ibid., nr. 75. 
264 Ibid., nr. 7. 
265 Ibid., nr. 273. 
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De morele visering van vrouwen bij prostitutie en overspel zien we duidelijk ook bevestigd 

door het discours van de echtgenoten rond het vrouwelijke lichaam. Het discours rond het 

vrouwelijke overspel verwijst vaak naar haar plichten als echtgenote en moeder. Net zoals 

in de burgerlijke ideologie was het de biologie van de vrouw die haar sociale en seksuele 

leven bepaalde. De oorzaken, symptomen en gevolgen van vrouwelijk overspel werden 

telkens aan haar plichten als vrouw verbonden. Ze had zichzelf een te grote seksuele 

vrijheid toegekend, waardoor ze haar verantwoordelijkheden als moeder (de opvoeding) en 

als echtgenote verwaarloosd had. De gevolgen waren voor vrouwen ook veel zwaarder; zij 

waren ‘vatbaar(der)’ voor bevruchting en besmetting van venerische ziekten.  

Essentieel in de veroordeling van vrouwelijk overspel stond dus haar lichaam.  

 

 

1.7 Besluit 
 

In dit deel gingen we op zoek naar verschillende algemene percepties van ontrouw. Als 

eerste onderzochten we of het burgerlijke en christelijke discours gereflecteerd zagen in het 

discours dat de bedrogen echtgenoten ons aanboden. We kunnen besluiten dat dat 

inderdaad zo was. Dit derde discours bevestigde eenzelfde beschuldigende en 

culpabiliserende houding ten opzichte van overspel. Ook bleven veel echtgenoten 

behoorlijk vaag over wat het overspel van hun echtgenoot nu precies ingehouden had. Ook 

dit paste binnen het burgerlijke ideaal dat respectabiliteit, burgerschap en eer centraal zette 

in een maatschappij. Daarenboven zagen we dat overspel zowel privaat als publiek 

eerschendend was, vooral als het in de openbaarheid gebeurde. Als overspel niet geheim 

gehouden werd, vormde het onderwerp van publieke schande en een belediging voor de 

bedrogen echtgenoot. Het private gedrag bepaalde iemands publieke waardering, in het 

geval van overspel eerder een algemene afkeuring. Dat had vooral effecten op de bedrogen 

echtgenoot. Externe interventies dwongen hen dan ook vaak tot een scheiding. Het 

beschermen van de eer behoorde toe aan alle sociale klassen. Niet alleen overspel maar 

ook beschuldigd worden van overspel was een aanval op iemands eer. Het zei iets over de 

mannelijke impotentie of over de positie en het respect dat vrouwen kregen in het 

huishouden.  

Mannen hadden het gemakkelijker om hun overspel in het openbaar te beleven, door het 

juridische voordeel in de voorwaarde tot overspel. Toch dat deed niets af aan de publieke 
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verontwaardiging. Bij vrouwelijk overspel werd steeds haar gebrek aan 

verantwoordelijkheden benadrukt. Ze verwaarloosde haar echtelijke plichten, beschermde 

haar eigen seksuele eer niet, of kende zichzelf een te grote seksuele vrijheid toe. Toch 

zagen we dat vrouwelijk overspel toch geen overduidelijke meerderheid vormde. Evenveel 

mannen als vrouwen pleegden overspel. 

Daarna gingen we op zoek naar de waarde van het huwelijk. We plaatsten het huwelijk in 

de toenemende romantisering in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hoe hoger de 

verwachtingen stegen, hoe meer werd benaderd dat overspel de liefde uit het huwelijk 

wegnam. Overspel was een aanval op het huwelijk omdat het de vrede verstoorde, omdat 

het de echtelijke trouw doorbrak, meestal gepaard ging met een fysieke scheiding en vooral 

omdat het de machtsverhoudingen wijzigde. 

Vervolgens onderzochten we het overspel als symptoom van zedenloosheid, in die zin dat 

het gepaard ging met excessief huishoudelijk geweld, alcoholisme, prostitutie en het 

overbrengen van venerische ziekten. Dit beeld werd echter grondig genuanceerd. De 

meerderheid van de scheidingsverzoeken was gebaseerd op singulier of exclusief overspel. 

Het laatste onderdeel bekeek hoe het discours rond overspel een uiting kon zijn van 

houdingen tegenover vrouwelijke of mannelijke seksualiteit. De scheiding tussen de seksen 

als actief en passief werd bevestigd. Daarenboven zagen we hoe de waardering van 

vrouwelijk overspel volledig bepaald werd door haar lichaam. 
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2. Overspel: een samenspel van omstandigheden, interacties en gevolgen 
 

Dit deel verschilt met het vorige doordat hier nadruk gelegd wordt op de ‘praktijk’. We 

zullen zien dat de omstandigheden waarin overspel plaatsvond en hoe men concreet 

omging met het overspel van de partner vaak verschilde van het beeld dat door de 

echtgenoten opgehangen werd – vervormd door het doel dat ze voor ogen hadden en 

beantwoordend aan de verwachtingen van het gerecht. Dit deel dient dus als nuancering 

van de beelden die ons eerst aangereikt werden.  

 

Als een soort ‘chronologie’ gaan we eerst op zoek naar de motivaties en omstandigheden 

die overspel mogelijk maakten. Vervolgens wordt gekeken naar de plaats van het overspel,  

de ontdekking van het overspel door de omgeving of de echtgenoot, en als laatste de 

gevolgen ervan. Aan wat voor reacties kon een overspelige zich verwachten en wat 

gebeurde er concreet nadat het overspel uit de geheime sfeer getrokken werd? 

 

 
2.1 Motivaties en omstandigheden 
 

Doordat de verzoekschriften zo goed als alleen maar de bedrogen echtgenoot aan het 

woord laten, is het moeilijk te achterhalen wat de motivaties voor iemands overspel waren. 

De weinige keren dat een overspelige echtgenoot of echtgenote zich wel kwam verdedigen 

op één van de zittingen, diende dat uiteraard niet om hun overspel te motiveren, maar om 

een echtscheiding tegen te gaan of hun eigen eer te verdedigen. De bedoeling van 

dergelijke zittingen was dan ook om de echtgenoten te verzoenen of om te kijken of de 

grond voor echtscheiding wel genoeg gefundeerd was. Natuurlijk gingen echtgenoten dan 

niet dieper in op hun overspel, in de meeste gevallen ontkenden ze het of maakten ze hun 

partner dezelfde verwijten. Als motivaties al aan het licht kwamen, kwamen die uit de 

verklaringen van de bedrogen echtgenoot die ze vaak zelf ook al uit tweede hand gekregen 

had. Zo verklaart een bedrogen man dat zijn echtgenote rondvertelde dat ze overspelige 

relaties had met andere mannen en dat haar echtgenoot seksuele betrekkingen met haar 

weigerde. Het gebrek aan seks kan dus wel een motivatie zijn. Andere motivaties haalden 

we dan weer wel uit de weinig frequente verdediging van de overspelige echtgenoot of uit 

aangehaalde briefwisseling tussen de overspelige echtgenoot en zijn of haar geliefde.  
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Anne-Marie Sohn onderscheidt acht verschillende motivaties voor overspel: materiële 

bezwaren, het vertrek van de echtgenoot, tijdelijke afwezigheid van de echtgenoot, 

affectieve gebreken, meningsverschillen, lichte zeden, ‘koopbaar overspel’ en de druk van 

de geliefde.266 Mijn inziens zijn deze motivaties te overlappend om ze op een dergelijke 

manier van elkaar te onderscheiden. De meeste huwelijken waren van in het begin al geen 

harmonieuze band en zoals we reeds zagen vormde overspel een complex van relaties en 

consequenties zodat het moeilijk is die van elkaar te onderscheiden, mochten die al te 

onderscheiden zijn. Daarnaast bestaat er ook een verschil tussen motivaties en 

‘opportunities’, omstandigheden die het overspel vergemakkelijken of bevorderen. 

Vooreerst wordt hier ingegaan op enkele motivaties die opvielen bij het onderzoek, nl. een 

gebrek aan liefde, gebrek aan seksuele betrekkingen, een wens tot onafhankelijkheid en 

druk van een van de geliefden. Liefde en onafhankelijkheid werden vooral gezocht door 

overspelige vrouwen; seksuele betrekkingen door overspelige mannen – of zo werd het 

toch voorgesteld. Daarna gaan we na welke omstandigheden het overspel bevorderden. 

 

Zoals gezegd vormde liefde vooral aan het begin van de negentiende eeuw geen primaire 

basis voor een huwelijk. Veel koppels kwamen al niet overeen in de eerste plaats – dat was 

o.a. te merken aan de frequentie van fysieke en verbale gewelddaden tussen de 

echtgenoten. Als we kijken naar het heel uitgebreide verzoekschrift opgesteld door Antoine 

Dietz zien we dat voor zijn echtgenote Esmonde Grandpierre (gebrek aan) liefde inderdaad 

de primaire motivatie voor haar overspel was. Ze verklaarde dat ze geen huishouden meer 

te delen had met haar echtgenoot en dat ze niet wou dat hij geloofde dat ze ooit nog van 

hem zou houden: 

“ [...] rassure toi, mon Gustave, il sait fort bien que je ne l’aime pas, je ne le lui 

cache pas, au contraire, et voilà pourquoi, il est si furieux ” 

De hele resem aan (vaak onbeantwoorde) brieven aan haar minnaar stonden in het teken 

van haar liefde voor hem en waren een poging hem te overtuigen dat hij niet mocht 

twijfelen aan liefde en trouw. Doordat haar minnaar bij de marine was, kon ze hem maar 

zelden zien en daar ging ze kapot aan. De afwezigheid van haar minnaar ‘knaagde’ aan de 

clandestiene relatie en veroorzaakte heel wat angsten. Haar liefde voor hem en de hoop dat 

ze ooit samen zouden zijn was het enige waar ze voor leefde. Dat ze zwanger was van haar 

                                                 
266 SOHN (A.-M.) Chrysalides, p.911. 
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minnaar verhoogde de druk op haar minnaar. Ze wou zelfs dat hij uit de marine stapte. Als 

haar man zou merken dat het kind niet van hem was, zat de kans er in dat hij van haar zou 

willen scheiden en dat ze alleen voor stond. Ze had geen andere kans dan zich aan haar 

minnaar te wijden, maar die kon haar echter geen uitsluitsel geven. Ze zei liever te sterven 

dan dat ze alleen haar leven verder moest leiden. Enkele voorbeelden:267  

“ Je donnerais des ans de ma vie pour être un instant près de toi, il n’y a que sept 

jours que tu es parti, il me semble que ma vie entière n’a pas été si longue. ”  

“ Je n’ai qu’une seule pensée, c’est toi, ma vie c’est toi, mon espoir c’est ton 

retour... c’est l’espoir de te revoir bientôt qui me fait vivre, nous ne devons plus être 

séparés, moi je ne vivrais plus longtemps si tu partait en mer. ” 

“ [M]a vie, mon âme, c’est toi. ” 

“ Je me suis dit souvent comme toi qu’il serait préférable de mourir que de vivre 

séparés comme nous le sommes. ” 

De buitenechtelijke liefde kon soms nog verder gaan dan alleen voor de geliefde zelf, 

vooral wanneer de minnares of overspelige vrouw zwanger was of reeds een kind had als 

gevolg van de buitenechtelijke ontmoetingen.  

“ Un lieu plus fort que l’amour s’attachait à cette femme, elle était enceinte et 

réclamait pour elle le gage d’un amour mutuel, la tendresse d’un amant et les soins 

d’un père. ”268 

De druk van de geliefde kwam niet alleen van de kant van minnaressen, ook mannelijke 

geliefden konden overspelige vrouwen overtuigen om hun man te verlaten. Toen Léon 

Hoste in Amerika aan het wachten was op de boot waarmee zijn getrouwde vriendin 

reisde, verklaarde hij tegen een landgenoot dat hij er al jaren de geliefde van was en dat hij 

haar eindelijk kon overtuigen om haar echtgenoot te verlaten.269 Een andere vrouw 

bekende aan haar schoonvader dat ze met haar overspelige relaties inderdaad een fout 

begaan had, maar zei ondertussen ook dat haar liefde gedeeld werd door zowel haar 

echtgenoot als haar geliefde. Toen ze zwanger bleek te zijn, besloot ze toch weg te gaan 

                                                 
267 De volledige 14 brieffragmenten zitten in bijlage 6. 
268 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 7. 
269 Ibid., nr. 202. 
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van bij haar echtgenoot270. Hoe dapper de verboden relaties dus ook zijn, ze blijven 

gevangen door de blik van anderen en juridische sancties.271 

 

Het gebrek aan liefde hing soms ook samen met een drang naar onafhankelijkheid bij 

vrouwen. Een bedrogen echtgenoot hoorde bijvoorbeeld van derden dat zijn echtgenote 

hen herhaaldelijk verklaard had hem te willen verlaten en dat ze niet van hem hield: “ […] 

qu’elle ne l’aimait pas, qu’elle voulait être libre ”272 

 

Een andere motivering voor overspelige daden was het gebrek aan lichamelijkheid. Op dat 

gevaar werd reeds in de negentiende eeuw zelf al gewezen. Zo zou Louis Proal, op het eind 

van de 19de eeuw voorzitter van het Hof van Beroep in Frankrijk, vanuit zijn 

beroepservaring echtgenoten er op wijzen de behoeftes van hun vrouw voldoende te 

bevredigen. Vooral bij jonge vrouwen moest dat in acht genomen worden, aangezien zij 

niet enkel in staat waren hun man te vervangen door een andere, maar ook hem te 

vermoorden. Toch zou een dergelijke situatie een zeldzaamheid zijn, omdat seksuele lusten 

bij vrouwen minder aanwezig waren dan bij mannen, wiens seksuele passies vooral tot 

uiting zouden komen in geweld en brutaliteit. Vrouwen zouden eerder gevoelig zijn voor 

tederheid, aandacht en complimenten. De overspelige vrouw was meer schuldig dan haar 

mannelijke tegenhanger omdat haar seksuele make-up het haar gemakkelijker maakt 

waardig over te komen.273  

In de echtscheidingsaanvragen werd slechts één verwijzing naar een dergelijk gebrek van 

seks gevonden. Een overspelige echtgenote had haar man publiekelijk verweten dat hij 

elke ‘betrekking’ met haar weigerde.274 Dat had enige waarheid in zich, want toen de 

vrouw in kwestie plots zwanger bleek te zijn, was dat voor haar echtgenoot een bewijs dat 

ze wel seksuele betrekkingen had met andere mannen. “ Les époux n’ont plus eu entre eux 

aucun rapport sexuel, or la défenderesse prétend qu’elle est enceinte depuis le mois 

d’octobre. ”  

Dat overspelige echtgenoten die een venerische ziekte opgelopen hadden een verder 

huwelijk onmogelijk maakten, verwees ook naar een situatie waar het niet langer mogelijk 

was seksuele betrekkingen met elkaar te hebben zonder dat er een besmetting plaatsvond. 
                                                 
270 Ibid., nr. 149. 
271 SOHN (A.-M.), Chrysalides, op cit., p.923. 
272 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 232. 
273 GUILLAIS (J.), op cit., p.192. 
274 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 273. 
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Ook het bordeelbezoek (5% van het aandeel aan mannelijk overspel) kan een uiting zijn 

van een gebrek aan seksuele bevrediging en er waren ook een aantal getrouwde vrouwen 

die zich lieten registreren als prostituee (7%). We mogen dus zeker niet vergeten dat 

binnen de groep ontrouwe vrouwen de overspelige vrouwen met hun bezwaren en 

gevoelens naast hun tegenhangster, “la femme légère”275, stonden.276  

 

Dat seksuele betrekkingen tussen geliefden buiten het huwelijk vaker vermeld werden dan 

het gebrek eraan binnen het huwelijk, ligt natuurlijk aan de aard van het bronnenmateriaal. 

Seks met anderen dan de gehuwde partner was een van de noodzakelijke voorwaarden om 

van overspel te kunnen praten. De buitenechtelijke seksuele betrekkingen konden heel 

divers zijn. We vermeldden reeds het bestaan van orgieën onder invloed van alcohol, maar 

zij konden ook van meer tedere (“des tendresses”277) aard zijn.  

“ [ ...] souvent et surtout après le diner, ils se retiraient seuls dans l’un ou l’autre 

appartement de la maison, lorsqu’on se rendait auprès d’eux à l’improviste on les 

voyait se serrant les deux mains, se tenant étroitement embrassés, la dame Leclercq 

ayant le bras  posé sur l’épaule de son amant : deux dimanches de suite, ils 

s’arrangèrent de façon à se trouver une partie de l’après midi, seuls dans la maison 

et il fut remarqué avant la soirée que le lit de la dame Leclercq était dérangé et que 

deux personnes y avaient couché. ”278 

 

Welke omstandigheden waren nu bepalend voor overspel? Kon men een minnaar of 

minnares kiezen of gebeurde overspel gewoon wanneer de gelegenheid zich voordeed? Na 

onderzoek werd duidelijk dat er een vijftal ‘opportunities’ zijn, nl. de nabijheid van 

alternatieven, afwezigheid van de echtgenoot, een hoger inkomen, de woonplaats en het 

beroep.  

 

De nabijheid van alternatieven lijkt het grootste risico op overspel in te houden. Die 

alternatieven konden zelfs héél nabij zijn: er waren mannen die relaties met inwonende 

meiden onderhielden279 of met vrouwen die meehielpen in de winkel of het hotel.280 

                                                 
275 SOHN (A.-M.), Chrysalides, op cit., p.923. 
276 Cf. supra, p.94.  
277 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 2. 
278 Ibid., nr. 130. 
279 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 20,  25, 30, 75, 161, 168, 217, 245, 287 
280 Ibid., nr. 132. 
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Dienstpersoneel had vaak een ambigue positie in het huis van hun werkgever. Deze dacht 

in vele gevallen dat hij het recht had om er mee te slapen in plaats van in te staan voor hun 

bescherming.281 Maar ook vrouwen hadden soms verdachte voorliefdes voor inwonende 

knechten of werkmannen282. Minnaars konden ook emotioneel dichtbij gevonden worden, 

bijvoorbeeld in de vorm van een vriend van de familie283 of zelfs een lid van de familie 

zelf (nicht)284. Andere potentiële medeplichtigen werden gevonden in cafés285, cabaretten, 

bordelen286 of gewoon in de buurt – “une jeune fille de la localité”.287 Ze waren soms 

collega’s288 of huurders van huizen die de echtgenoot verhuurde289. De kans op vrouwelijk 

overspel was het grootst in garnizoensteden, waar een grote groep vrijgezellenmannen zich 

kon aanbieden aan getrouwde vrouwen. Van de 61 overspelige vrouwen waren er minstens 

7 die een of meerdere relaties met officieren of soldaten hadden290 – 2 uit Oostende en 5 uit 

Brugge. 

Medeplichtigen konden zelf ook getrouwd zijn.291 Hier is dus sprake van dubbel overspel. 

Dat is bijvoorbeeld geval bij de relatie tussen Gustave Everaerd en Delphine Aspeslag. 

Waarom deze relatie het vermelden waard is, ligt aan het feit dat van beide de echtgenoot 

een verzoek tot echtscheiding indienden, en beide op basis van dezelfde correctionele 

veroordeling. Op 11 april 1879 werden Gustave en Delphine beide veroordeeld tot drie 

maand gevangenisstraf. Hoewel het overspel van Gustave louter met Delphine gepleegd 

was, was zij niet aan haar proefstuk toe. Zij woonde al zes jaar gescheiden van haar man 

bij haar moeder en had tijdens die zes jaar al verschillende overspelige relaties gehad.  

 

De overspelige relatie gebeurde niet altijd op initiatief van de getrouwde persoon. Overspel 

was dus niet louter een keuze. Hiervoor kunnen we opnieuw het voorbeeld van Esmonde 

                                                 
281 DE VRIENDT (G.), Overspel in de Zuidelijke Nederlanden van de 16de tot 18de eeuw. 
Licentiaatsverhandeling, KULeuven, 2003, op cit., 9.1 De moeder, 1ste paragraaf. (Geraadpleegd via 
www.ethesis.net) 
282 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 172 en 312. 
283 Ibid., nr. 130. 
284 Ibid., nrs. 213 en 227. 
285 Ibid., nr. 243. 
286 Ibid., nrs. 56, 65, 66, 75, 157, 168 en 213. 
287 Ibid., nr. 222. 
288 Ibid., nr. 154(1). 
289 Ibid., nr. 159. 
290 Ibid., nr. 9*, 60, 62, 130, 149, 223 en 232. 
291 Getrouwde vrouwelijke medeplichtigen: ibid., nrs. 22, 24, 154(4), 185 en 234; getrouwde mannelijke 
medeplichtigen: ibid., nrs. 38, 156, 269 en 308. 
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Grandpierre nemen. Zij was benaderd geweest door een marinier die alsmaar dichter bij 

haar echtgenoot in zijn hoedanigheid van stationschef was komen te staan.292 

 

Ontmoetingen tussen latere geliefden hoefden echter niet per se te gebeuren tijdens het 

huwelijk. Sommigen hadden reeds een relatie met elkaar voor één van beide met een 

andere persoon trouwde.293 Na het sluiten van het betreffende huwelijk was er dus sprake 

van een statuswijziging: van lief naar geliefde, minnaar of concubine. Hier zouden we 

kunnen zeggen dat het overspel wel een bewuste keuze was. 

 

Een andere vergemakkelijkende omstandigheid was de afwezigheid van de echtgenoot. 

Normaalgezien diende het echtpaar dezelfde woning te bewonen, maar het kwam vaak 

voor dat echtgenoten naar een andere stad of zelfs naar een ander land vertrokken om daar 

arbeid te verrichten, niet alle partners verhuisden dan mee met de echtgenoot. Het 

ontbreken van een partner verlaagde de sociale controle aanzienlijk en maakte dat overspel 

gemakkelijker kon plaatsvinden in de echtelijke woning. Een viertal vrouwen maakte 

gebruik van de afwezigheid van hun echtgenoot. 

“ Il avait été prévenu par des avis anonymes, que sa femme s’était livrée pendant son 

absence à la débauche la plus crapuleuse, non seulement avec des officiers, mais 

avec des soldats et des tombours. ”294 

Een andere echtgenoot werd benoemd in Tanger. De man verhuisde er naartoe, samen met 

zijn vrouw en kinderen, maar zijn echtgenote kon het vreemde klimaat niet aan en vertrok 

samen met de kinderen terug naar Oostende, “où elle donna bientôt un libre cours à ses 

tristes passions”.295 Hetzelfde gebeurde in het huishouden van Ferdinand De Busscher. 

Zijn vrouw volgde hem toen hij soms ver buiten Nieuwpoort werk ging om werk te zoeken 

om het gezin te kunnen onderhouden, maar later weigerde ze hem nog langer te volgen. In 

1885 diende Jean-Arnold Heuschen mee te werken aan de Wereldtentoonstelling in 

Antwerpen. Na amper een maand afwezigheid had zijn vrouw Anne-Marie al het echtelijke 

huis verlaten om samen met haar minnaar een café te openen.296 Dit vertrek naar een 

andere stad stelde een dubbel risico voor overspel: zowel voor de thuisblijvende als de 

                                                 
292 Ibid., nr. 60. 
293 Ibid., nrs. 2, 111, 112, 144 en 263. 
294 Ibid., nr. 9*. 
295 Ibid., nr. 147. 
296 Ibid., nr. 224. 
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vertrekkende echtgenoot valt een primaire controle weg. Toen Arthur Wyffels bijvoorbeeld 

alleen in Brugge ging gaan wonen omwille van zijn werk, kon hij zich daar onbeperkt 

inlaten met andere meisjes of vrouwen.297 

Een andere vorm was de tijdelijke afwezigheid, wanneer de echtgenoot bijvoorbeeld aan 

het werk was of een weekend bij de ouders verbleef. Soms werd deze mogelijkheid zelf 

gecreëerd door de (toekomstig) overspelige. Echtgenoten stuurden de partner weg met 

allerlei smoesjes of joegen ze weg door geweld op hen uit te oefenen298 of door een 

onaanvaardbaar gedrag te vertonen, vb. door overmatig naar prostituees te gaan.299 

 

Een andere beslissende factor was de woonplaats van het koppel of een van de 

echtgenoten. Ze kan immers aan de vrouwen een al dan niet gewilde kuisheid opleggen en 

schuldige betrekkingen verbieden. Vooral in een dorp of gehucht was sociale controle 

gemakkelijk en zwaar, was er een lager aantal partners en waren de mogelijkheden tot 

overspel dus beperkt. De stad daarentegen, verhoogde de kans op een echtbreuk, zowel 

voor mannen als voor vrouwen.300  

Als we kijken naar het aantal overspeligen dat uit de stad afkomstig is, is dat er een 

84%.301 Zij kwamen uit de steden Antwerpen, Blankenberge, Bredene, Brugge, Gent, 

Heist, Oostende, Tielt en Torhout. Doordat de onderzochte verzoekschriften ingediend 

werden voor de burgerlijke rechtbank van Brugge, is het natuurlijk evident dat de 

meerderheid van de koppels in Brugge woonde, maar de burgerlijke rechtbank was 

verantwoordelijk voor een heel arrondissement. De rand- en deelgemeenten van Brugge 

horen daar dus ook bij, maar daarvan komt slechts 16% (Dudzele, Koolkerke, 

Leffinge,…). Het hoogste aantal overspeligen kwam uit Brugge (38%) en Oostende (35%), 

niet toevallig beiden garnizoensteden. De kans op buitenechtelijke relaties is dus 

afhankelijk van het stedelijke karakter, vooral omdat zich daar meer ontmoetingskansen 

kunnen voordoen. Zo diende het koppel Alphonse Van Loo – Lucie Termolle in functie 

van het werk van Alphonse naar een huis in Brugge te verhuizen; jammer genoeg voor 

Alphonse bevond dat huis zich vlakbij de Brugse kazerne. Sinds ze daar woonden, 

onderhield Lucie al verscheidene buitenechtelijke relaties.  

                                                 
297 Ibid., nr. 222. 
298 Ibid., nr. 127. 
299 Ibid., nr. 168. 
300 SOHN (A.-M.), Chrysalides, pp. 927-928. 
301 Cf. bijlage 3. 
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Het is niet zozeer de anonimiteit van de stad die het risico op overspel verhoogt, toch niet 

voor vrouwen. De stadsruimte werd namelijk steeds bezet door mannen. Zelfs wanneer 

vrouwen konden profiteren van een grote bewegingsvrijheid in volksmilieus, was die maar 

beperkt tot de wijk die zelf ook fungeerde als een netwerk van sociale controle.302 De 

beperkte bewegingsruimte verlaagde dus ook het aanbod van potentiële minnaars of 

geliefden. Toch is de stad voor een vrouw ‘voordelig’ omdat ze een hogere tolerantie 

tegenover seksualiteit hanteert en dus zo een emanciperende rol speelt, of zoals Esmonde 

Grandpierre het benoemde: “ la ville a un aspect de fête ”.303 

 

Parallel met de woonplaats speelden ook het beroep en inkomen een belangrijke rol. Een 

hoger inkomen stelde iemand immers in staat een derde persoon te onderhouden of om dat 

geld te verdoen in publieke plaatsen of gelegenheden, zoals cafés, herbergen, bordelen of 

feesten. Men hoefde natuurlijk geen heel hoog inkomen hebben om dat te kunnen doen. 

Het was een kwestie van prioriteiten en het was net dat dat vele bedrogen echtgenoten 

tegen de borst stootte. Het geld dat naar het losbandig gedrag of naar de minnaar ging, ging 

immers af van het huishoudelijke geld. De bedrogen echtgenote was daar dan het 

slachtoffer van.  

“ L’exposante qui tient depuis longtemps les livres de commerce de la maison, qui en 

connaissait par conséquent les charges et les ressources fut convaincue que dans ce 

temps la même, ou elle etait obligée de recourir aux emprunts dans sa famille pour 

faire honneur aux dettes exigibles, mr. Busso tira de la caisse de fortes sommes pour 

envoyer à cette femme. ”304 

Veel minnaressen werden ook in een woning niet ver van de echtelijke woning 

‘gëïnstalleerd’. De overspelige man betaalde dan de huur en haar onderhoud; ze waren ook 

niet onbeschaamd om hun huwelijkspartner extra geld te vragen.  

“ Il y fit la connaissance d’une nommée Françoise Scherre, servante, il la fit quitter 

son service, l’installa en appartement rue de Coek près de l’église de Schaerbeeck et 

vivat avec elle publiquement en concubinage. Il laissait sa femme vivre seule dans 

l’appartement qu’il avait loué en arrivant dans la capitale, et ne se pris contact chez 

elle que rarement et seulement pour venir lui réclamer de l’argent. ”305 

                                                 
302 SOHN (A.-M.), Chrysalides, p.928. 
303 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 60. 
304 Ibid., nr. 7. 
305 Ibid., nr. 170. 
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Het soort job kon ook mogelijkheden scheppen. Het openhouden van een hotel lijkt de 

kans op overspel bijvoorbeeld te verhogen. Een hotelhouder uit Blankenberge liet 

prostituees in het hotel verblijven; andere beschuldigen hun vrouw (als mede-hotelhouder) 

ervan relaties met hotelgasten te onderhouden. 6 van de 57 overspelige mannen waren dan 

ook hotelhouder. Ook als vrouwen werkten en loon ontvingen werkte dat emanciperend en 

vergemakkelijkte het ontmoetingen met andere mannen. “ Le travail salarié […] favorise à 

l’évidence la trahison. ”306 Het is moeilijk deze visie te staven met bronnenmateriaal. Als 

we kijken naar de vermelde beroepen van overspelige vrouwen307, dan zien we dat 34,5% 

van hen werkend was, tegenover 36% niet-werkend, maar jammer genoeg waren er heel 

veel verzoekschriften waarin het beroep niet vermeld werd (29,5%). We kunnen slechts 

vermoeden dat het hier om niet-werkende vrouwen ging. Toch kunnen we zeggen dat 

arbeid hun overspel vergemakkelijkte. Het ‘naderende einde van de gescheiden 

gendersferen’ maakte dat echtgenoten meer op een gelijke basis met elkaar stonden, maar 

stelde vrouwen tevens in staat zelfstandiger te zijn en buiten het huwelijk op zoek konden 

gaan naar geliefden.308  

 

Een laatste, maar ietwat vreemde ‘opportunity’, is de scheiding van tafel en bed, althans 

voor 1867.309 Na een scheiding van tafel en bed verviel voor de echtgenoten de plicht om 

samen te wonen, waardoor de echtgenoot straffeloos een concubine kon onderhouden in 

wat voorheen de echtelijke woning was geweest. De plicht van trouw bleef echter nog 

bestaan voor de vrouw. Mannen konden dus straffeloos relaties met andere vrouwen 

houden, en deden dat ook. De betrokken partijen zagen zich, net als de omgeving, als vrije 

actoren. Het is maar de mate waarin het voor de andere echtgenoot onterend was, die 

beslissend was voor een verzoek tot echtscheiding. Misschien was dat verzoekschrift dan 

gewoon een bevestiging van wat al jaren aan het aanslepen was. Als een echtgenoot plots 

wist dat de partner iemand anders had, dan werd het verzoekschrift ingezet. Sommige 

verzoekschriften werden dan ook pas jaren na het overspel opgestart. Dit zou daar dan een 

verklaring voor kunnen zijn. Misschien hadden de bedrogen echtgenoot zelf ook wel een 

nieuwe geliefde en was een scheiding nodig om die relatie verder te zetten. Een 

echtscheidingverzoek was op die manier ook een mogelijkheid om de eigen relatie verder 

                                                 
306 SOHN (A.-M.), Chrysalides, op cit., p.929. 
307 Cf. bijlage 4. 
308 STEARNS (P.), 1998, p.320. 
309 Cf. supra, pp.27-42. 
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te kunnen zetten. Na 1867 veranderde de wetgeving echter: de trouwplicht bleef bestaan na 

een scheiding van tafel en bed. Hoewel we kunnen vermoeden dat deze wetgeving niet 

echt veel veranderde aan het al dan niet gaan samenwonen met de geliefde, was er wel een 

gegroeide angst om gesanctioneerd te worden door de samenleving of de echtgenoot. Het 

bronnenmateriaal vermeldt bijvoorbeeld bij meer dan 13 van de 118 zaken een vlucht van 

de overspelige echtgenoot met medeplichtige naar een andere stad in België, in Frankrijk 

(7), Londen (en daarna zelfs naar Italië) of Amerika (4). Deze vlucht vindt vooral plaats in 

de jaren 1880 en ’90, wanneer de emigratie vanuit Europa naar Amerika in het algemeen 

ook het grootst was. Deze emigratiestroom vormde voor overspelplegers dus een 

opportuniteit om hun overspel te continueren. 

 

 

2.2 Plaats van het overspel 
 

En zo komen we terecht bij de volgende vraag die we ons kunnen stellen bij dit  

‘praktische’ gedeelte van buitenechtelijke relaties. We zagen reeds hoe de toekomstige 

minnaars of minnaressen geselecteerd werden en op basis van welke motivaties of in welke 

omstandigheden dat overspel gestimuleerd werd. Maar waar vonden deze affaires dan 

plaats? We zagen nu wel al dat echtgenoten de echtelijke plicht tot samenwonen niet zo 

nauw namen, maar dat was niet altijd het geval. Mannelijk overspel moest juridisch gezien 

trouwens ook plaatsvinden in de echtelijke woning; wat gebeurde er dan met de 

echtgenote? We zagen ook dat de meeste geliefden geselecteerd werden in de omgeving, 

maar welke waren de ontmoetingsplaatsen? Dat zou vooral een probleem vormen voor 

getrouwde vrouwen? Hun huwelijkse status verbood hen immers op plaatsen te komen die 

een voorrecht waren van jonge meisjes. Het verleidingskader was veel nauwer dan dat van 

jonge meisjes, maar ook dan dat van mannen.310  

Overspelige mannen toonden inderdaad minder schroom bij het openbaar tentoonspreiden 

van hun overspel. Ze ontmoetten hun minnaressen in cafés, cabarets, publieke feesten311, 

gingen er samen mee naar de schouwburg312 of wandelden ermee langs de pier of op de 

dijk.313 Vooral dit laatste werd vaak vermeld, waarschijnlijk door de grote zichtbaarheid en 

                                                 
310 SOHN (A.-M.), Chrysalides, p.935. 
311 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 222. 
312 Ibid., nr. 147*. 
313 Ibid., nrs. 176 en 243. 
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de eerschending die daarmee gepaard ging. Hoewel de affaires van getrouwde vrouwen 

minder publiek geacht werden plaats te vinden, was dat niet het geval. Ook zij troffen hun 

geliefden op concerten314, in verschillende cabarets en danszalen315, theaters of cafés316.  

“ Que le demandeur a appris qu’elle se produit en public avec des hommes à qui elle 

donne le bras gauche, à qui elle donne des rendez-vous, place Agneessens, qu’elle va 

au Théatre avec eux. ”317 

Ook de verschijning op de dijk komt hier voor: 

“ [M]algré le scandale suscrite dans sa parenté par sa passion insensée, elle s’est 

promenée publiquement avec son amant, le 30 juillet dernier, sur la digue de mer à 

Ostende, sous les yeux de son mari et cela vers sept heures et demie du soir, heure où 

la digue est le plus fréquentée ”318 

“ Que les amants s’étaient rencontrés, le vingt huit juillet, à la digne de mer où ils 

s’étaient donné rendez-vous ”319 

Aangezien mannen de maritale macht in handen had, was het voor hen gemakkelijker te 

beslissen wat er met hun echtgenoten, hun bezit of de echtelijke woning zou gebeuren. Hun 

morele, juridische en fysieke overmacht gaf hen dat beslissingsrecht. Hoewel we er 

rekening mee moeten houden dat mannelijk overspel meer geregistreerd werd als het zich 

in de echtelijke woning voordeed, lijkt de drempel om hun concubines de echtelijke 

woning – waar hun vrouw ook meestal verbleef – te betreden of er in te laten trekken, niet 

zo hoog. 

Het begrip ‘echtelijke woning’ stelt ons echter voor heel wat problemen in het analyseren 

van waar buitenechtelijke relaties plaats hadden, vooral als we kijken naar de juridische 

invulling. Voor 1867 was de echtelijke woning gewoonweg de plaats waar beide 

echtgenoten verbleven – de gemeenschappelijke woning. In 1867 veranderde dat echter, de 

echtelijke woning werd die waar de echtgenoot resideerde of het recht had te resideren.320 

Er konden dus verschillende echtelijke woningen bestaan. Het probleem dat dat nu 

oplevert is dat als men in de verzoekschriften vermeldde dat de minnares met de man 

samenwoonde, het niet duidelijk is of dat de echtgenote daar ook bij woonde en daar dus 
                                                 
314 Ibid., nr. 218. 
315 Ibid., nrs. 255 en 289. 
316 Ibid., nr. 273. 
317 Idem. 
318 Ibid., nr. 159. 
319 Ibid., nr. 60. 
320 Cf. supra, pp.27-42.  
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mee geconfronteerd werd. Het is daarom onduidelijk hoeveel overspelige relaties 

plaatsvinden in de nabijheid van de officiële partner. De huishoudens waar dat wel zeker 

het geval was, waren die waarbij de kamermeisjes de geliefde van de man waren.321 In 

andere gevallen blijft dat onderscheid vaag.  

De primaire reactie op het binnenhalen van concubines, was vaak de eenvoudigste: het huis 

verlaten en bij de ouders of andere verwachten of kennissen gaan wonen. Bij affaires met 

de kamermeisjes was de meest logische reactie ze ontslaan. Soms lukte dat - “elle parvint à 

faire mettre la servante à la porte”322 – maar meestal stuitte dat op hevig protest van de 

echtgenoot.  

“De rekwestrante  [wou] de bestruifde meit wegzenden tegen den wil van haren man 

waardoor dezen eenen schrikkelijke haat tegen zijne vrouw heft opgevat, welke hem 

tot dadelijkheden en geweldenaryen hebben overdreven.”323 

De concubine werd meestal geleidelijk aan geïntroduceerd in het huishouden van de man. 

Deze introductie was in feite reeds een ver gevorderde stap in de overspelige relatie – 

tenzij natuurlijk in het geval van de meid als concubine: dan was er geen sprake van een 

introductiefase. Dat Richard De Keyser tot driemaal toe zijn vrouw verlaten had, was nog 

geen reden om een scheiding aan te vragen, maar dat hij zijn minnares het huis 

binnenhaalde, dat was de druppel: “ [...] il a même introduit cette femme dans le domicile 

conjugal ”.324 Die introductie begon eerst met een of meer dagen en/of nachten, maar het 

logement begon steeds langer te duren. “ Il l’introduisit d’abord furtivement dans la 

maison conjugale où elle passa la nuit avec lui. ”325 De introductie van de minnares in de 

woning gebeurde echter niet altijd even geleidelijk.  

“ Elle apprit bientôt et les lettres ci-jointes le prouvent, que cette Eulalie Veyron, se 

disposait à venir faire ses couches dans se maison à Ostende. Son mari ne craignit 

pas de lui annoncer ce projet, mais l’exposante le rejetta avec indignation, ce fut 

alors que son mari en lui disant qu’elle n’était pas digne de baiser les souliers de 

cette femme, la frappa a coups de botte sur la tête, au point quelle tomba sur le 

plancher. ”326 

                                                 
321 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 22, 25, 30, 40, 117, 243, 245 en 287. 
322 Ibid., nr. 217. 
323 Ibid., nr. 40. 
324 Ibid., nr. 306. 
325 Ibid., nr. 2. 
326 Ibid., nr. 7. 
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De bedrogen echtgenotes bevonden zich bij de komst van een andere vrouw dus in een 

onzekere positie. Ze konden het huis uit gestuurd worden, konden een klacht of 

echtscheidingseis indienen, of gewoonweg in het huis blijven wonen. Als de echtgenote in 

staat was bij de man te blijven wonen, dan konden er hevige confrontaties plaatsvinden, 

zowel tussen de officiële partners als tussen de ‘rivalen’ – de echtgenote en de concubine. 

Het ultieme voorbeeld van deze confrontatie was tijdens een diner in het huis van 

(overspelige) Jean Sabot. Nog geen twee maanden na het sluiten van het huwelijk, 

ontdekte zijn vrouw Louise Françoise Perreau dat haar man een affaire had met het 

kamermeisje Caroline Huysmans. Op haar vraag om ze te ontslaan, reageerde Jean nogal 

gewelddadig. Het meisje bleef in het huis, en werd even later zelfs zwanger. De ene na de 

andere confrontatie volgde tussen de twee vrouwen. Vooral het feit dat Caroline mee aan 

tafel mocht zitten stoorde Louise. Een keer weigerde ze mee het glas te heffen; een andere 

keer zei ze geen woord meer. Opnieuw blijkt hieruit hoe het consumeren van eenzelfde 

maaltijd symbool stond voor de verbondenheid of familiariteit die bij een huwelijk hoorde. 

Louise’s gedrag werd steeds door Jean beantwoord met geweld. Ondertussen hield hij die 

relatie met het kamermeisje ook niet langer geheim voor de buitenwereld.  

Niet lang daarna ontmoette Jean echter nog een andere vrouw die zijn aandacht wist te 

vangen, een zekere ‘dame Depreker’, echtgenote van een collega van hem. Ze kwam 

alsmaar vaker in het huis en net zoals hij had gedaan bij Caroline, nodigde hij haar op een 

van zijn feesten uit om mee te dineren. Aan tafel zaten zowel zijn echtgenote en het 

kamermeisje als de echtgenoot van zijn nieuwe aanwinst. Het verloop wordt verder door 

Louise zelf geschetst: 

“ A la fin du souper, l’exposante passa, au sujet de cette liaison, quelques propos qui 

déplurent à Sabot. De son côté, la fille Caroline, qui était jalouse de la Dame 

Depreker, ne la menageait pas non plus.  Sabot, irrité de ces propos, se leva de table 

et se jettant sur l’exposant, lui donna des soufflets en présence de toute la société, et 

l’accabla de coups de pieds et de coups de poing. La fille Caroline qui avait ses 

raisons pour prendre le partie de l’exposante fut traitée de la même manière et 

foulée aux pieds dans le corridor – c’est un officier qui l’a ramassée et l’a tirée des 

mains de Sabot. Pendant tous ces excès la Dame Depreker cherchait à calmer Sabot 

en lui disant “ finis mon ami, tu sais ce que je porte “. A cette époque le sr. Depreker 

vivait encore. ”327 

                                                 
327 Ibid., nr. 22. 
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 Zoals het laatste zinnetje al deed vermoeden, stierf de man van de nieuwe minnares van 

Jean niet veel later. Hij had de hele scène – met verwijzing naar het kind dat zijn vrouw 

van Jean droeg – gezien en gehoord, en net als gevolg daarvan werd hij doodziek. Toen de 

man stierf, zag Jean dan ook zijn kans schoon en ging hij inwonen bij ‘dame Depreker’. 

Ook deze relatie hield Jean niet stil: “ Dans les promenades publiques à pied et en voiture, 

au spectacles et partout on ne voit jamais cette femme sans Sabot ”. Tijdens hun uitstapjes, 

gebeurde het echter vaak dat ze Louise, zijn wettige echtgenote, tegenkwamen. De 

confrontaties tussen beide vrouwen waren allerminst zachtaardig: 

“ Que toutes les fois qu’elle s’y est trouvée et que la dame Preker venait à passer au 

bras de Sabot, elle injuriait l’exposante, la traitant de coquine, de saloppe de 

perreau, sans que son mari se mit en peinie de la faire taire ” 

Tijdens een vinkenzetting in Sint-Kruis vond de ultieme confrontatie plaats: zowel Jean en 

dame Depreker als Louise en Caroline – die nu de minste moeite met elkaar leken te 

hebben – bevonden zich in dezelfde tent.  

“ Aussitot que la femme Preker les apperçut, on vit qu’elle cherchait querelle à 

Sabot et que même celui-ci se retira de la tente. La femme Preker le suivit et en 

passant près de l’exposante, elle l’apostropha encore en la traitant de saloppe et de 

coquine – sa  colère contre Sabot, venait de ce qu’il avait souffert que l’exposante 

paru dans un endroit où elle se trouvait avec lui. ” 

Dit enkele voorbeeld toont aan hoe moeilijk en complex (overspelige) relaties waren en 

hoe divers de reacties erop konden zijn. Met betrekking tot de plaats van het overspel 

kunnen we zeggen dat het geen algemene regel was dat mannen hun minnaressen in de 

echtelijke woning onderhielden. Het waren opnieuw de omstandigheden – eerst het 

inwonende kamermeisje en erna de dood van de echtgenoot – die bepaalden hoe het 

overspel zich manifesteerde. 

 

De voorheen vermelde strategie van het creëren van ‘opportunities’ stond vaak in het teken 

van het verwijderen van de echtgenote. De echtgenote kon, maar hoefde niet per se, een 

obstakel (te) vormen voor de overspelige relatie tussen haar echtgenoot en diens minnares.  

“ Charles De Zouter fit aupres de son épouse beaucoup d’instances pour l’engager à 

aller à [Ypres] où elle devait se trouver au milieu de la famille de son mari. 
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L’exposante qui soupçonnait le vrai motif de ces sollicitations s’y refusait d’abord, 

mais enfin elle consentit quoi qu’a regret. ”328 

“[…] dat hij na de exposante aan de deur gezet te hebben deze vrouwpersoon inlaat 

en leeft als man en wijf het geen in ’t public voor zijn concubine bekent is.”329 

Als overspel plaatsvond in de woning was het de man die de concubine in huis haalde en 

de echtgenote wegstuurde of wegjaagde, of wanneer men de woning gebruikte tijdens 

tijdelijke afwezigheden van de partner. Het overspel van een getrouwde vrouw kon er dus 

ook plaatsvinden. Wanneer de buitenechtelijke relaties zich niet langer wouden beperken 

tot ontmoetingen, en de geliefden dus samen wilden wonen, dan was het aan een vrouw om 

bij de mannelijke geliefde in te trekken. Vrouwelijke medeplichtigen werden concubine en 

overspelige vrouwen trokken in bij hun minnaar.  

“ [...]  celle-ci s’est emparé des meubles et effets de l’exposant et les a fait 

transporter à Menin, où elle demeure depuis cette époque dans une maison publique 

autorisée, tenue par un nomme Felix Van Kerkhove, avec lequel elle vit en 

concubinage. ”330 

De mobiliteit binnen overspelige relaties was dus eerder afhankelijk van de vrouw – tenzij 

de ontrouwe echtgenoot een tweede woning voor zijn minnares ging huren. 

“Gedurende zijne verwijdering van het echtelijk huis, is hij met deze dochter van 

juny tot november achttien honderd dry en zeventig te samen gaen inwonen in een 

huis staende langst de nieuwe wandeling te Brugge, hij heeft deze woonst met nieuwe 

meubelen doen bekleeden […]”331 

Het is vooral vanaf de jaren 1870 en 1880 dat echtgenoten makkelijker de andere partner 

verlaten, i.p.v. een concubine in huis te nemen of als vrouw bij je man te blijven wonen. 

Overspel wordt haast niet meer gepleegd in de gemeenschappelijke woning, maar voor een 

man dus wel in het echtelijke huis. 

 

                                                 
328 Ibid., nr. 2. 
329 Ibid., nr. 51. 
330 Ibid., nr. 74. 
331 Ibid., nr. 143. 



 

 

116 

 
 

2.3 Vermoedens, ontdekking en bewijslast van overspel 
 

Als er plots een andere vrouw in je huis kwam wonen of als je verlaten werd door je 

partner, konden de meesten dat wel al snel linken aan ontrouw. Moeilijker werd het als 

men vaak van huis was en de sociale controle wegviel, het overspel louter buiten de 

echtelijke woning plaatsvond of slechts van korte duur was. Hoe kwam het dan aan de oren 

van de bedrogen echtgenoot dat hun partner seksuele ontmoetingen of affaires had met 

anderen? Hoe ontdekte men overspel? Wat waren met andere woorden de bewijzen voor 

overspel en welke werden gebruikt om het verzoekschrift tot echtscheiding te 

motiveren?332 De wetgeving bepaalde in grote mate hoe overspelig gedrag aanzien werd. 

Ze legde vast wat overspel precies was en welke bewijsmaterialen er konden gebruikt 

worden, maar zoals we zullen zien, werd de ontdekking van overspel in de 

echtscheidingsprocedures steeds gesitueerd binnen de omstandigheden. We moeten ons 

hierbij wel vragen stellen over de representativiteit van de bronnen. Deze reacties op 

overspel waren veel minder extreem dan de passionele moorden die vooral in andere 

bronnen naar voor zullen komen. De aard van het materiaal bepaalde in grote mate de 

representatie van het onderwerp.  

 

Ontrouw diende in eerste instantie geheim te blijven. Typisch voor de negentiende eeuw 

werd er veel belang gehecht aan de scheiding tussen het private en het publieke leven en 

vooral seksualiteitsbeleving stond centraal in dat discours. Vooral lust – “the blandest of 

emotions” – diende weggemoffeld of op z’n plaats gehouden te worden, om in functie van 

de liefde – “the highest of emotions”.333 Overspel kon ernstige consequenties hebben en 

zorgde ervoor dat overspeligen, vooral vrouwen, schrik hadden voor de reactie van de 

echtgenoot en de publieke opinie. De straffeloosheid van mannelijk overspel buiten de 

echtelijke woning liet mannen toe zich minder schuldig te voelen, maar zoals we zullen 

zien werd toch van beide seksen verwacht dat ze berouw toonden of om vergiffenis 

vroegen. Daarmee is nog niet gezegd dat ontrouwe partners dat effectief deden. 

  

Om het overspel te verhullen en een geheimhouding te verzekeren, werden leugens 

verzonnen of extra maatregelen genomen, vooral als het vrouwelijk overspel betrof. Toen 

Stéphanie Andries bij haar minnaar Theophile Verstraete ging gaan wonen, deed ze alsof 
                                                 
332 Cf. supra p.37 voor de wettelijk toegelaten bewijsmaterialen. 
333 STEARNS (P.), 1998, p.339. 
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ze daar ging wonen als dienstmeid. Er werd zelfs een derde bed in het huis geplaatst, voor 

als er een ‘vreemdeling’ in huis zou zijn en zich vragen zou stellen over waar Stéphanie 

sliep.  

“ Que lors du déménagement de Verstraete à Bruges, parlant de trois lits que ce 

dernier avait placés dans sa maison, la femme Marechal disait à Monbalieu: nous 

avons maintenant trois lits : il y en a pour moi dans le cas où il aurait un étranger ; 

alors je ne me couche pas avec Verstraete, on le remarquerait. ”334 

Als minnaars ’s morgens het huis van hun geliefde verlieten, moesten ze er voor zorgen dat 

niemand hen zag - “cherchant à  ne pas être  aperçu”335. Ook als ze samen weggingen, 

diende dat in het grootste geheim te gebeuren: 

“ Qu’à plusieurs reprises, profitant de l’absence de l’exposant ils sortirent 

séparément de la ville, pour se rejoindre tantôt à Ostende, tantôt à Blankenberghe, 

où ils restaient ensemble jusqu’au retour. ”336 

Overspel diende in eerste instantie al niet te gebeuren, maar als het dan toch gebeurde werd 

er van de geliefden verwacht die in de grootste geheimhouding te laten gebeuren. Ook al 

ontdekten echtgenoten dat hun partner er een overspelige relatie op nahield, voor de 

omgeving moest die verder nog verborgen blijven. Niet alleen de overspeligen zelf, maar 

dus ook de echtgenoten en omgeving verwachtten dat van hen.  

“ Loin de cacher ces relations, il les affichait, proclamant son amour pour cette 

personne et son mépris pour sa femme. ”337 

“ Que cette fréquentation a continué malgré les justes observations de l'exposante et 

au mépris des plus légitimes susceptibilités de celle-ci comme des conseils de parents 

et d'amis communs, auxquels Desseins ne cachait pas d'ailleurs la fréquentation ici 

alléguée. ”338 

De grootste kans op ontdekking van ontrouw was dan ook als het in de openbaarheid 

plaatsvond. Door de geringe privacy en hoge sociale controle was de omgeving vrij snel 

(eventueel zelfs sneller) op de hoogte van buitenechtelijke relaties van buren of vrienden 

als ze bijvoorbeeld minnaars het huis zagen binnen- of buitenglippen. Het roddelcircuit 

zorgde ervoor dat het niet lang meer duurde voordat de echtgenoot op de hoogte werd 
                                                 
334 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 218. 
335 Ibid., nr. 130. 
336 Ibid., nr. 154(1). 
337 Ibid., nr. 176*. 
338 Ibid., nr. 243. 
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gebracht of dat er met overspeligen de spot gedreven werd. Eén verzoekschrift verwijst 

zelfs expliciet naar de rol van het geroddel in het bepalen van zijn reputatie.339 Het 

tegendeel bewijzen was belangrijker dan te beseffen dat de roddels waarheid konden zijn. 

Het instellen van het verzoekschrift en de reactie erop is dan vaak ook een kwestie van 

wederzijdse beschuldigingen. 

Veelal zijn we niet op de hoogte van wie de echtgenoot op de hoogte stelde van de 

buitenechtelijke relatie van zijn of haar partner. Er was wel altijd ‘iemand’ die iets gezien 

had of werden ze verwittigd door “des avis anonymes” 340. Het sociale netwerk besliste in 

hoge mate de ontdekking van overspel.  

“ [...] on voit ce dernier se livrer dans le jardin à des attouchements obscènes qur la 

personne de la dame Leclercq qui ne songea pas à les réprimer. ”341 

“ Qu’ainsi on l’a vu frequemment monter à la chambre à coucher du sousigné et y 

passer plusieurs heures avec sa femme [...] “342 

“ […] on la vit sortir à plusieures reprises du Parc Léopold, vers neuf heures du 

soir, en compagnie d’un homme [...] “343 

De rol van het dienstpersoneel mag ook niet onderschat worden. Overspel of het 

interveniëren in overspel was misschien nooit mogelijk geweest als het dienstpersoneel 

niet mee- of tegenwerkte; vooral omdat ontrouw iets was dat het huishouden in de war 

bracht. In tegenstelling tot andere arbeiders, was huispersoneel afhankelijk van hun 

werkgevers, met wie ze het dagelijkse leven deelden. Ze waren volledig geïsoleerd, en als 

er een conflict was hadden ze geen andere keuze dan zelf maatregelen te nemen.344 Vooral 

waar het overspel betrof moesten ze de kant kiezen van één van de partners. In een groot 

aantal gevallen waren ze ook zelf de minnares van hun getrouwde werkgever.345 Deze 

laatste dacht dat hij het recht had om te slapen met zijn dienstpersoneel in plaats van in te 

staan voor de bescherming van hun maagdelijkheid.346  

Daarnaast werden meiden en knechten ook ingeschakeld als medeplichtige aan het 

overspel van een van de partners. Het woord ‘medeplichtige’ wordt hier dan niet verstaan 

                                                 
339 Ibid., nr. 60. 
340 Ibid., nr. 9*. 
341 Ibid., nr. 130. 
342 Ibid., nr. 149. 
343 Ibid., nr. 263. 
344 GUILLAIS (J.), p.102. 
345 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 22, 25, 30, 40, 117, 243, 245 en 287. 
346 DE VRIENDT (G.), op cit., 9.1 De moeder, 1ste paragraaf. (Geraadpleegd via www.ethesis.net). 
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als de minnaar of geliefde, maar als diegene die de overtreding gemakkelijker laat 

gebeuren.347 Zo werd de overspelige Marie Thérèse Ravet geholpen met het pakken van 

haar koffers, om samen met haar minnaar te kunnen vluchten. 

“ [...] elle prépara ses malles avec l’aide de sa servante et d’un commis, et qu’après 

les avoir remplies de vêtements et d’effets à son usage, elle les fit transporter dans la 

chambre de Van Reybrouck, rue du haut de  Bruges, d’où ce dernier les fit voiturer 

ensuite avec ses propres malles à la station du chemin de  fer. ”348 

Een andere bediende moest de getrouwde minnares van zijn werkgever regelmatig naar 

haar auto begeleiden. Vooral nadat hij de twee in nachtkledij gezien had en dus zo 

toevallig op de hoogte was van het overspel werd hij actiever betrokken. Er werd hem 

aangespoord het voor zich te houden. Aan een andere knecht in hetzelfde huishouden werd 

het overspel echter verzwegen: de vrouw zei hem dat ze haar echtgenoot gestorven was en 

dat ze nu hertrouwd was.349 

Deze situaties getuigen van de sterke band tussen de werkgevers en hun bedienden. De 

echtgenoten ontsnapten niet aan de spiedende ogen van de bedienden wiens stilte gekocht 

moest worden.350 Dit lukte niet altijd; vele echtgenoten werden door hen op de hoogte 

gesteld van de ontrouw van hun partner. Ook wanneer ze zelf het slachtoffer van 

mannelijke lust dreigden te zijn, werd de echtgenote gewaarschuwd. Hoewel ze vaak 

succesvol de concubine van de man werden, waren er anderen die konden weerstaan aan 

de opdringerigheid van de man des huizes. 

“ Cette fille était sage, elle résista à ses promesses et lui déclara qu’elle allait m’en 

prévenir. ”351 

“ Qu’un orphelin nommé Adile Levaus étant venu se plaire comme servante chez 

l’exposante, la dite servante quitta son service pour échapper aux conduises du mari 

de l’exposante qu’un effet ce dernier faisait venir ladite servante auprès de son lit, se 

montrant tout et voulant de librer sur elle à des attouchements illicites. ”352 

                                                 
347 Strafwetboek, art.67. 
348 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 154(1). 
349 Ibid., nr. 218. 
350 GUILLAIS (J.), p.102. 
351 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 7 
352 Ibid., nr. 168. 
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Kamermeisjes en bedienden waren dus alvast al verklikkers van overspelpogingen. Hoewel 

daar niet altijd direct geloof aan gehecht wordt, werd het uiteindelijk wel bevestigd door 

verschillende bronnen.  

 

In vele gevallen was het de echtgenoot die een gewijzigd gedrag van de partner opmerkte.  

“ Que la toilette de cette fille témoignait du prix  que mettait à ses complaisances le 

mari de l’exposante, que les attentions de ce dernier pour une servante, les soins 

qu’il lui prodiguait, quand elle était malade, attestait de reste qu’elle était sa 

concubine, et trahissait le caractère et la persistance de leur intimité. ”353 

“ Que lors  d’un voyage à Bruxelles, dans lequel Rosalie De Corte les 

accompagnait, le mari de l’exposante brava toutes les bienséances pour prodiguer à 

cette fille des attentions que leur liaison coupables pouvaient seules expliquer. ”354 

Liefde was in haat veranderd of men kon de partner gewoon niet meer verdragen. Dat bleef 

niet lang onopgemerkt en algauw zocht men naar oorzaken.  

“ A son retour, l’exposante s’apperent que le degoût de son mari pour elle s’était 

changé en haine. Il ne la traita plus qu’avec le dernier mepris, et quoique 

l’exposante ne lui ait jamais donné aucun sujet de reprocher, elle peut assurer que 

depuis ce temps il a cessé de la traiter comme son épouse et de vivre maritalement 

avec elle, l’exposante en trouver bientôt la cause dans quelques lettres qui tombèrent 

dans ses mains[...] ”355 

Het meest overtuigende bewijs van overspel was de betrapping op heterdaad – ‘en flagrant 

délit’. Niet minder dan 11 vrouwen en 6 mannen werden betrapt op overspel; dat komt op 

een totaal van 14,4%. Het betrappen bij vrouwen gebeurde in 5 van de 11 gevallen door 

derden356 en 3 keer door de echtgenoot zelf357, waarvan 1 geassisteerd door een getuige en 

1 door een politiecommissaris. 3 andere verzoekschriften vermeldden louter het feit dat de 

partner op heterdaad betrapt was en dat dat vastgesteld werd door een proces-verbaal.358  

Het ontrouw van de man gebeurde vooral door de echtgenote zelf (5 op 6)359, waarvan één 

echtgenote vergezeld was van getuigen en 2 van een politiecommissaris. Eén keer werden 

                                                 
353 Ibid., nr. 75. 
354 Idem. 
355 Ibid., nr. 7. 
356 Ibid., nrs. 75, 130, 202, 218 en 255.  
357 Ibid., nrs. 60, 63 en 165. 
358 Ibid., nrs. 203, 266 en 271. 
359 Ibid., nrs. 123, 132, 185, 217 en 222. 
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de geliefden louter betrapt door derden.360 Dat het mannelijk overspel eerder door de 

echtgenote ontdekt werd, duidt weer op het feit dat juridisch mannelijk overspel in de 

echtelijke woning diende te gebeuren: de helft van de keren gebeurde dat inderdaad in de 

echtelijke woning.  

 

Het betrappen verliep niet altijd even rustig. Het kon gebeuren dat –ondanks vermoedens 

die de bedrogen echtgenoot kon hebben- beide partijen schrokken op het moment van 

betrapping, zowel de ‘verrasser’ als de ‘verraste’. Soms leidde het op het heterdaad 

betrappen zelfs (bewust) tot moord; deze omstandigheid had immers een verschonende 

functie bij de vervolging van de moordenaar – de bedrogen echtgenoot.361 De echtgenote 

met een andere man zien zou immers zorgen voor een zekere woede of frustratie.362 De 

reactie van de bedrogen echtgenoot komt hier helaas niet duidelijk naar voor. Het 

verzoekschrift moest in hun voordeel dienen dus ze mochten zichzelf niet in een al te 

slecht daglicht plaatsen door hun eigen – eventueel furieuze – reacties al te uitgebreid uit 

de doeken te doen. Hun emotionele houding van verontwaardiging of eventuele 

vergevingsgezindheid werd dan wel weer vermeld. 

 

Ook de reactie van de overspelpleger zelf kon verschillen. Toen een vrouw de meid in het 

bed van haar echtgenoot Franciscus trof, reageerde hij als volgt: 

“Vol gramschap gebood hij haer van zich te verwijderen en van hier over geen 

woord te spreken noch uit deze reden geen het minste onbeleefd woord aen deze 

dogter toe te brengen.”363 

Anderen gingen er dan weer licht mee om, zonder zich zorgen te maken over de gevolgen 

of zonder zich belemmerd te voelen zich nog eens te laten betrappen. Léonie Vrielinck liet 

zich tot twee maal toe betrappen364; bij Gustave Toortelboom bleef het bij niet minder dan 

vier keer.365 

 

                                                 
360 Ibid., nr. 227. 
361 Cf.  infra, pp. 131-135. 
362 GUILLAIS (J.), p.95. 
363 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 132. 
364 Ibid., nr. 255. 
365 Ibid., nr. 217. 
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Zoals vastgelegd in de wetgeving366 dienden de geliefden niet op het moment van de 

seksuele daad zelf betrapt te worden, maar wel in een situatie die geen twijfels deed rijzen 

over wat ze net gedaan hadden of net gingen doen – “dans des attitudes qui indiquaient 

assez la nature des relations qui existaient entre eux” 367. Anders zou overspel maar zelden 

geregistreerd kunnen worden. Bewijzen van aanleidingen tot of gevolgen van seksuele 

betrekkingen waren voldoende. Sommigen werden samen gezien in nachtkledij368, anderen 

tijdens verdachte aanrakingen: 

“ [...] souvent et surtout après le diner, ils se retiraient seuls dans l’un ou l’autre 

appartement de la maison, lorsqu’on se rendait auprès d’eux à l’improviste on les 

voyait se serrant les deux mains, se tenant étroitement embrassés, la dame Leclercq 

ayant le bras posé sur l’épaule de son amant. Deux dimanches de suite, ils 

s’arrangèrent de façon à se trouver une partie de l’après-midi, seuls dans la maison 

et il fut remarqué avant la soirée que le lit de la dame Leclercq était dérangé et que 

deux personnes y avaient couché. ”369 

Het op heterdaad betrappen van overspeligen was soms een bewuste poging van de 

bedrogen echtgenoot om haar vermoedens te ontkrachten, bevestigen of bewijzen.  

“De vertoonster vermoedens hebbende nopens de betrekkingen tusschen deze 

dochter en haeren man, begaf zich in de nacht van 25 tot 26sten mey 1800vijf en 

zestig ter tweede stagie. Zij zag dat de deuren der beide kamers openstonden en 

gaende in de kamer van haren man bevond zij aldaer deze dochter in het bed bij deze 

laetsten.”370 

Bij deze bewuste pogingen werden heel vaak derden – vooral politiecommissarissen - 

ingeschakeld om als getuige te dienen. Zo vroeg ook Félicité Robeyns politie-assistentie 

toen ze haar man Arthur Wyffels wou verrassen. Thuis vonden ze hem samen met een 

meisje, “ dans une chambre particulière située à l’étage et dans laquelle se trouvait un 

lit  ”.371 De expliciete vermelding van het bed verwijst hier naar het lichamelijke, naar de 

nabije mogelijkheid om seksuele betrekkingen te hebben. Ook in andere gevallen was het 

aantal bedden een ondubbelzinnig bewijs voor de aard van de relaties van de personen die 

zich in eenzelfde woning of kamer bevonden. “Op welke kamer er maer een bedde was, 

                                                 
366 Cf. supra, p.37.  
367 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 130. 
368 Ibid., nrs. 123 en 218. 
369 Ibid., nr. 130. 
370 Ibid., nr. 132. 
371 Ibid., nr. 222. 
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dus dat zij beide leefden als man en vrouwe.”372 De weigering een partner nog langer in je 

bed te laten slapen, symboliseerde een breuk tussen de echtgenoten. 

Ook Léontine Spiliers had getuigen met zich mee om haar man te verrassen, “ pour avoir 

des preuves pour son inconduite ”.373 Ze volgden hem op zijn treinreis naar Brussel, waar 

ze ontdekten dat hij samen met een minnares zich doorheen de hoofdstad bewoog. Hoewel 

ze hem niet en flagrant délit betrapt had, confronteerde ze hem met zijn ontrouw bij zijn 

terugkeer, toen hij samen met zijn minnares de trein uitstapte. Dat maakte echter geen 

grote indruk op hem: “  Laissez-moi tranquille; je t’emmerde ”, zei hij toen hij de arm van 

zijn minnares nam en met haar wegliep. 

 

Reacties op de confrontatie met het eigen overspel waren dus heel divers. Sommige 

beseften dat als het leven na de betrapping wel eens grondig kon veranderen en vluchtten 

samen met hun minnaar naar het buitenland.374 Anderen probeerden de zaken nog te 

ontkennen, maar in een (seksuele) relatie was je met twee: als de minnaar of minnares het 

overspel bekende, was de eigen ontkenning niet veel meer waard. Keren we daarvoor even 

terug naar de net aangehaalde Arthur Wyffels. In eerste instantie ontkende hij de feiten, 

maar toen het meisje zei dat ze in die kamer al drie keer betrekking hadden en dat als de 

vrouw en de commissaris een uur later binnengekomen waren, dat het de vierde keer zou 

geweest zijn, kon hij niet anders dan het overspel zelf ook toe te geven: “ Il finit par 

reconnaître ce que la fille avait déclaré, et par implorer le pardon de sa femme.”375 

Dat was ook het geval bij Franciscus Petijt. De dag nadat de winkelhulp bij hem in bed 

aangetroffen was, bekende zij alles:  

“[…] in hunne  tegenwoordigheyd bekende gemelde winkeldogter hare pligtigheyd, 

zeggende dat het nog maer dry keeren gebeurd was en niet meer zou geschieden. Zij 

erhaelde haere bekentenis in de tegenwoordigheyd van haere moeder, vergiffenis 

afsmeekende. In tusschenetijd kwam d’heer Petyt binnen, en gelijk de moeder van de 

winkeldogter hare verontweerdiging betoonde, loochende hij eerst zeggende: “er is 

daer niet van, t’is mijne vrouw  die zulks uitzoekt”376  

Hij ontkende de feiten maar zei er direct bij:  

                                                 
372 Ibid., nr. 62. 
373 Ibid., nr. 167. 
374 Ibid., nr. 165. 
375 Ibid., nr. 222. 
376 Ibid., nr. 132. 
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“Maer op de aenmerking dat er bekentenis bestond riep hij uit, dat is niet, en zal niet 

van komen, en ook, dat gaet mij aen, ik heb recht van dat te doen.” 

Dergelijke gevoelens werden vaak ook slechts geuit uit angst voor een echtscheiding. 

Parallel daarmee begonnen enkele overspelige echtgenoten zelf een offensief van 

beschuldigingen te uiten, om de schuld van het mislukte huwelijk bij de ander te leggen. Er 

waren er dan anderen die bluften en zeiden dat ondanks de bekentenissen van de geliefde 

het verzoek toch niet gegrond ging blijken.  

“Gij zult toch niet gelukken in uwe vraeg […] want ik zal alles afloochenen, noch 

uwe zuster, nog mijne nicht, noch Leonie, nog hare moeder kunnen dienen voor 

getuige, en indien ik u verwijt of terg of mishandel dat zal tusschen ons blijven, aen 

andere zal ik zeggen dat gij eene eerste vrouw zijt en dat ik u ten uitersten beminne.” 

In sommige gevallen heeft de ontdekking van overspel dus precies het tegenovergestelde 

effect. Het overspel gebeurt nog frequenter want nu had de ontrouwe partner niets meer te 

verbergen – althans niet voor de echtgenoot. 

“ Qu’aussitot que Rosalie fut rétablie de ses couchers, la mari de l’exposante la fit 

rentrer dans la maison commune, où leurs rapports continuaient sur le pied d’une 

intimité croissante et moins dissimulé de  jour en jour. ”377 

 

De zinssneden “ implorer le pardon de sa femme ” of  “ vergiffenis afsmekende ” stemmen 

ons tot nadenken. Dienden overspelige mannen en/of vrouwen vergiffenis vragen? Volgens 

de stereotiepe dubbele moraal die een toegeeflijkheid voor mannelijke driften maar een 

strenger optreden tegen overspelige echtgenoten verenigt en propageert, zouden enkel 

vrouwen geacht worden zich echt te verantwoorden voor hun overspel. Ook “des passions 

coupables” of “illicites” verwezen naar dezelfde zedelijke moraal die benadrukte dat 

overspel een begane fout was die enkel maar kon gewist worden door berouw of de 

vergevingsgezindheid.378  De hierboven geschetste situaties doen vermoeden dat 

overspelplegers zich inderdaad in dat morele kader plaatsten. Hier gaan we in een volgende 

deel dieper op in.379  

 

                                                 
377 Ibid., nr. 75. 
378 SOHN (A.-M.), Chrysalides, p.943. 
379 Cf. infra, pp.129-130. 
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Een ander mogelijk bewijs van overspel was de bekentenis van een van de geliefden; 

“ enfin jettant entièrement le masque […] “380. Die bekentenis kon afgedwongen zijn door 

de context, bijvoorbeeld als iemand het overspel opmerkt had en het zou kunnen verder 

vertellen. Zo werd knecht Auguste Monbalieu in vertrouwen genomen toen hij zijn baas 

samen met de (getrouwde) dienstmeid in nachtkledij zag. Ze bekenden hem het overspel en 

engageerden hem ertoe het te verzwijgen.381 Bekentenissen dienden ook in functie van een 

correctionele klacht omwille van ontrouw van de echtgenoot en werden soms aangehaald 

in de scheidingsaanvragen waar reeds een correctionele vervolging aan voorafgegaan 

was.382 Er werd al een aantal keer gewezen op de verzoekschriften die louter berichtten 

over de correctionele vervolging van de overspelige echtgenoot. Deze verzoekschriften 

waren zeer formeel en bevatten enkel informatie over de veroordeling en eventueel de 

inhoud van de straf. Naast alle andere hiervoor omschreven bewijsmaterialen was het 

proces-verbaal van de vervolging dus ook voldoende om het verzoekschrift te motiveren. 

Tijdens het correctionele proces was de hele bewijsprocedure dus al doorlopen en hoefde 

dat niet nog eens te gebeuren. 

Het duidelijkst waren de bekentenissen in liefdesbrieven van of naar de minna(a)r(es).383 

Daarin stonden net de zaken die vaak verzwegen werden bij bekentenissen voor hun 

echtgenoot of officiële instanties. Ze geven een blijk van de liefde die de geliefden hadden 

voor elkaar of verwezen naar het product van hun seksuele relatie, een buitenechtelijke 

zwangerschap. De brieven zijn naast het betrappen het meest ondubbelzinnig. 

“ [...] que  dans cette correspondance, en parlant du soussigné elle le  traite de sale 

bougre et déclare qu’elle ne vit plusque pour le dit Martinot ”384 

Een ander op te merken gevolg van buitenechtelijke relaties was een zwangerschap, zowel 

van de minnares of van de getrouwde vrouw. Het was gemakkelijker voor een bedrogen 

man te merken dat zijn vrouw zwanger was, dan voor een bedrogen vrouw te zien dat een 

andere vrouw zwanger was van haar man. Wanneer dat wel gebeurde, dan was dat vooral 

als de meid van het huis tevens de concubine was. Hoewel de zwangerschap dan vrij snel 

opgemerkt werd, werd getracht ze zoveel mogelijk verborgen te houden voor de 

echtgenote.  

                                                 
380 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 2. 
381 Ibid., nr. 218. 
382 Cf. bijlage 7. 
383 Cf. bijlage 6. 
384 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 149. 
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“ Qu’il aide sa maîtresse à dissimuler sa grossesse aux yeux de l’exposante, qu’il 

cacha à celle ci la cause de ses fréquenter indispositions, qu’il eut l’hypocrisie 

cruelle d’engager l’exposante à donner des soins [...] ”385 

Toch belemmerde dat niet dat de echtgenote de hele zaak niet verdacht vond. Het zwanger 

zijn van de meid zorgde voor heel wat moeilijkheden in het huishouden. Het verstoorde 

“de ruste van het huisgezin”.386 Een indirecter bewijs van een dergelijke overspelige 

zwangerschap was de inschrijving van kinderen onder de naam van een andere man.  

“ [...] elle fit inscrire ces mêmes enfants au régistre de la population de la commune 

de Ste Croix sous les noms de Alice Marguérite Vandenberghe et Martha Clémence 

Vandenberghe, reconnaissant ainsi que ces mêmes enfants sont le fruit 

d’adultère. ”387 

“ Que du reste elle a déclaré devant monsieurs les juges rapporteurs monsieur De 

Schietere de Lophem et De Snek que les enfants auxquels elle avait donné le jour 

n’étaient pas concu des oeuvres de son mari. ”388 

De wens tot het verbergen van een overspelige zwangerschap deed minstens twee vrouwen 

denken aan abortus, om zo het bewijs van hun ‘wangedrag’ te verhullen.389 

“ Que le jour où elle a quitté,  elle a déclaré en présence de témoins qu’elle croyait 

être enceinte, que le public allait dire que c’était desoeuvres de Martinot [haar 
minnaar] et que pour ce motif elle aurait voulu se faire avorter. ”390 

 

 

 

                                                 
385 Ibid., nr. 75. 
386 Ibid., nr. 40. 
387 Ibid., nr. 186. 
388 Ibid., nr. 192. 
389 Ibid., nrs. 60 en 149. 
390 Ibid., nr. 149. 
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2.4 Gevolgen van overspel 
 

 

Na de aanleidingen, de plaats van het overspel en de ontdekking ervan zijn we aanbeland 

bij de gevolgen van overspel. Het meest evidente gevolg van overspel was het falen van 

het huwelijk, de echtbreuk.391 Toch waren de gevolgen van overspel veel diverser door de 

complexiteit van de relaties. Overspel beïnvloedde de verstandhoudingen tussen 

echtgenoten, maar hoefde niet per se een scheiding tot gevolg hebben. Ook de verhouding 

met de buitenechtelijke partner en zelfs de omgeving wijzigde na het ontdekken van het 

overspel. Daarnaast had overspel ook economische en gerechtelijke consequenties. 

Overspel was een grond voor een scheiding of klacht, met aan beide een eventuele straf 

vasthangend. Cruciaal daarbij was vooral dat de bedrogen echtgenoot over het 

initiatiefrecht beschikte. Hoe reageerden overspelplegers op hun eigen overspel tegenover 

hun partner, als ze op de hoogte waren van al deze mogelijke consequenties?  

 

2.4.1 Van verzoening tot passionele moord 

 

Eerst gaan we iets dieper in op de houding van de bedrogen echtgenoot nadat die op de 

hoogte gesteld werd van de buitenechtelijke relatie of ontmoetingen van de partner. Het 

kan ons misschien verbazen, maar vele van die bedrogen echtgenoten stonden er opvallend 

vergevingsgezind tegenover, vooral bij mannelijk overspel. Alhoewel ze beseften dat ze 

misleid werden door hun partner - “odieusement trompé par son mari”392 – stond bij de 

meesten een verzoening centraal. Die werd zelfs geclaimd door de beide partijen. 

 

In eerste instantie werd een verzoening aangehaald door de partij die de scheiding 

aanvroeg. Daarmee wou men benadrukken dat er wel al degelijk verzoeningspogingen 

geweest waren, dus dat het moeilijk zou zijn om die te bereiken tijdens een van de 

zittingen, die de hereniging van de huwelijksband immers tot doel hadden. Het falen van 

de verzoeningspoging was dus een extra motivatie voor een scheiding. 15% van de 

bedrogen vrouwen (9 van de 57)393 zei dat ze geprobeerd hadden hun overspelige 

echtgenoot te vergeven, bij 7 daarvan was de poging gelukt, maar slechts tijdelijk, bij twee 

                                                 
391 Cf. supra, omschrijving in Van Dale, p.9. 
392RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 227. 
393 Ibid., nrs. 22, 24, 30, 127, 128, 168, 217, 222 en 237. 
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daarvan had ze helemaal geen succes. Bij de bedrogen mannen was het zo’n 11,4% (7 van 

de 61)394 dat beweerde een verzoeningspoging tot stand gebracht te hebben. Bij twee 

daarvan lukte dat tijdelijk, bij de andere 5 had de poging geen effect. Het vermelden van de 

verzoening had hier tot doel de door het gerecht vooropgestelde verzoeningspogingen te 

omzeilen. Het is dan ook onduidelijk of die verzoeningen er effectief geweest waren. Er 

waren verweerders die die verzoening ontkenden. 

 

Om een verzoening tot stand te brengen hadden de bedrogen echtgenoten heel wat 

maatregelen proberen treffen. Er werd bijvoorbeeld geprobeerd de inwonende meiden of 

werknemers waarmee de partner een relatie onderhield te ontslaan. Soms stuitte dat op veel 

verzet, maar als dat wel slaagde hadden dergelijke maatregelen in feite weinig effect 

gehad. Het overspel stopte niet bij de verwijdering van de geliefden, integendeel.  

“ Que dès que l’épouse Toortelboom eût connaissance de ces relations, qui 

continuaient, elle parvint à faire mettre la servante à la porte au mois de mai 

dernier. [...] Que la police locale dut même intervenir et que l’éloignement de la fille 

Stéphanie, au lieu d’améliorer la situation, donna lieu à de nouvelles difficultés. ”395 

“ [...] l’exposant donna congé au sieur Van Reybrouck en lui interdisant pour 

toujours l’entrée de sa maison. Que cette mesure n’eut pas pour effet de mettre fin 

aux désordres de sa femme, que le sieur Van Reybrouck loua une chambre de la 

maison n° 21 de la rue du haut de Bruges, où elle lui fit presque journellement 

visite. ”396 

Verhuizen had evenmin zin. 

“ Que le premier février 1899 les époux ayant quitté Bruxelles vinrent habiter rue 

des pecheurs à Blankenberghe et qu’au lieu de s’amender Berber se conduisit de 

plus en plus mal. ”397 

Er waren er ook enkelen die dachten dat het overspel zou stoppen eens ze zouden laten 

blijken dat ze op de hoogte waren van het betreffende ontrouw. Niets was echter minder 

waar. We zagen reeds dat de reacties op het eigen overspel heel divers konden zijn. Zo 

waren ook de pogingen om de overspelpleger te confronteren met het eigen overspel. De 

betrapping op heterdaad was misschien niet de beste om het huwelijk te redden, omdat 

                                                 
394 Ibid., nrs. 62, 227, 232, 277, 281, 282 en 301. 
395 Ibid., nr. 217. 
396 Ibid., nr. 154(1). 
397 Ibid., nr. 287. 
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beide partijen (als we de medeplichtige buiten beschouwing laten) op dat moment 

behoorlijk konden schrikken, maar er waren nog enkele andere confrontatiemogelijkheden 

die niet altijd in goede aarde vielen bij de overspelpleger. De aard van het 

bronnenmateriaal laat ons echter maar toe deze confrontaties te zien. Slaagden de 

initieerders van de herstelpoging, dan zagen wij die hier uiteraard niet geregistreerd.  

Sommigen confronteerden hun echtgenoten met de gevoelens die ze ervoeren bij het 

overspel. 

“ Un jour l’exposante s’était rendu chez lui pour le supplier de lui épargner de telles 

humiliaritions, Berber la chassa de sa maison en se livrant à des voies de fait sur 

elle, la prenant par le bras et la poussant violemment hors de la porte et l’exposante 

lui ayant fait remarquer qu’elle était chez elle Berber lui répondit : ‘Vous n’êtes pas 

ici chez voux. Si vous voulez rentrer pour coucher, vous pouvez coucher à la 

mansarde !’ ”398 

Anderen deden dat met gevonden brieven of door hen te verwijten dat ze zich niet aan de 

echtelijke plichten hielden. 

“ Qu’aux supplications réiterées que l’exposante a adressées à son mari pour le 

rappeler à ses devoirs, et à une conduite plus digne, il n’a répondu que par des 

invectives et dese insultes grossières. ”399 

Dergelijke aansporingen hadden dus niet het gewenste effect, vooral mannen vonden dat 

hun vrouwen zich niet dienden te bemoeien met hun gedrag. Vier verzoekschriften waarin 

expliciet gesproken werd over een confrontatie, waren ingesteld door een vrouw en kregen 

een gewelddadige respons van de echtgenoot.400  

 

De intentie van de bedrogen partner was het herstellen van het huwelijk, van de band die 

tussen hen bestond. Het idee dat daarachter zat was dat overspeligen zich dienden te 

verontschuldigen, dat ze vergiffenis gingen vragen of berouw zouden tonen. De klemtoon 

die hier gelegd wordt op de verzoeningspogingen toont aan dat het gebrek aan berouw of 

begrip erger was dat het feit dat ze overspel pleegden zelf. Het was vaak net dat gebrek dat 

het ergst was: “ […] sans jamais manifester aucun sentiment de repentir. ”401 Velen waren 

vergevingsgezind omdat overspel gezien werd als de primaire reden waarom het slecht 

                                                 
398 Ibid., nr. 287. 
399 Ibid., nr. 176. 
400 Ibid., nrs. 145, 167, 176 en 287. 
401 Ibid., nr. 290. 
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ging tussen de echtgenoten. Het was niet het overspel dat aangeklaagd werd, maar het feit 

dat het het verdere leven verstoorde. Het was het overspel dat hen veranderd had en het 

verwijderen van de oorzaak ervan zou het huwelijk kunnen redden. 

“ Que la passion que Toortelboom éprouve pour son ancienne servante le rend 

absolutement fou, et d’un mari tranquille, honnête et travailleur a fait un véritable 

sauvage, capable de tous les excès. ”402 

Hoewel het huwelijk niet altijd even rooskleurig was, vond men het nog waard om het in 

stand te (proberen) houden, al was het maar voor het eerverlies dat gepaard ging met een 

mislukt huwelijk. De kwijtschelding van hetgeen ze fout gedaan hadden vroeg wel iets in 

ruil, een spijtbesef. Toonden ze dat niet en waren de overspeligen dus niet van plan hun 

gedrag te veranderen, dan kon dat leiden tot een scheidingswens. Anderen werden 

daarentegen tot tweemaal toe vergeven. We kunnen dan ook vermoeden dat overspeligen 

vaak vergeven werden. Het geringe representatieve karakter van de bronnen laat ons echter 

niet toe dat te controleren. 

 

Parallel met het schuldbesef werd verwacht dat overspelplegers zich schaamden voor hun 

daden. 

“ [...] il se gênait même si peu, qu’il allait voir cette fille, quand il était à la 

promenade avec l’aînée de ses enfant. ”403 

Er werd geen sekseverschil opgemerkt in het claimen van een verzoeningspoging; zowel 

bedrogen mannen als vrouwen verklaarden een poging ondernomen te hebben. Niet alle 

bedrogen echtgenoten waren echter vergevingsgezind. Hieronder gaan we dieper in op 

andere – wel seksegebonden – reacties op de ontrouwe partner.  

 

2.4.1.2 Bedrogen mannen 
 

De eerste ontdekking van het overspel van de partner verliep echter niet altijd even 

gemoedelijk. Terwijl de meerderheid van de vermeldingen over geweld volgens de eisende 

echtgenoot zonder bekend motief (“dans les scènes qu’il lui suscite sans motifs” 404) 

                                                 
402 Ibid., nr. 217. 
403 Idem. 
404 Ibid., nr. 176. 
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ontstond405, blijkt dat het overspel van de partner een van de meest concrete aanleidingen 

tot huishoudelijk geweld was.406 Vanuit het idee dat mannen het huishouden dienden te 

controleren en corrigeren, werd geweld vanwege de echtgenoot in zekere zin toegestaan. 

De wetgeving, vanuit de scheiding tussen de private en de publieke sfeer, liet dergelijke 

‘correcties’ van mannen toe, als het maar niet te ver ging. In dat kader was ook het op 

heterdaad betrappen van overspel van de echtgenote een verzachtende omstandigheid als 

de bedrogen echtgenoot zijn vrouw en/of haar minnaar vermoordde op het moment zelf. 

Een dergelijke situatie ontstond uit een onbedwingbare passie of woede, en niet vanuit 

rationele argumenten dus was te begrijpen. 

 

In plaats van hun mannelijke rivalen te bevechten, was het meeste geweld na overspel dus 

gericht tot de bedriegende echtgenote. Meestal fysiek zwakker dan hun minnaars waren ze 

een gemakkelijker slachtoffer voor mannelijke woede.407 Het geweld tegen hun vrouwen 

kwam op vele manieren tot uiting, van verbaal tot fysiek geweld. Geweld was echter niet 

altijd bedoeld om het gezin of de mannelijke eer te herstellen, in vele gevallen verergerde 

het de situatie nog meer. Slechts éénmaal werd een duel tussen mannelijke ‘rivalen’ 

vermeld. Oscar Hanneuse, getrouwd en kanselier van beroep, onderhield een relatie met 

een verwante getrouwde vrouw. Toen zij, vijftien dagen na de aankomst van haar man in 

het kasteel van Oscar, ook uitgenodigd werd, merkte haar man op hoe familiair de twee 

met elkaar omgingen; er was sprake van een duel – jammer genoeg werd daar niet dieper 

op ingegaan. 

“ L’exposante remarqua bientôt des dissentiments entre celui-ci et sa femme ; le 

mari se plaignit des familiarités qu’il avait observées entre sa femme et mr. 

Hanneuse ; des explications violentes furent échangées, il fut même un jour question 

de duel et le lendemain le mari quitta brusquement le château emmenant sa 

femme. ”408 

De meest extreme en tegelijk stereotiepe uiting van een reactie op buitenechtelijke relaties 

van de vrouw was de passionele moord. Passionele misdaden werden vooral gepleegd aan 

het einde van de negentiende eeuw en waren een uiting van de poging om gevoelens van 

eer en trots te beschermen. “It was the notion of personal revenge embodied in the crime of 

                                                 
405 Cf. supra, pp.83-90. 
406 FOYSTER (E.), p.183. 
407 Ibid., p.181. 
408 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 234. 
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passion that transformed the feeling of wounded pride into one of dishonour.” 409 De 

wetgeving steunde deze visie. Zoals al gezegd werd, was het een bedrogen echtgenoot in 

zekere zin toegestaan om wraak te nemen als hij zijn vrouw met een andere man op 

heterdaad betrapte. ‘In zekere zin’, omdat de man niet zomaar straffeloos mocht doden, 

maar het overspel van zijn vrouw kon dienen als een verzachtende omstandigheid bij de 

bestraffing. Juridisch gezien waren vrouwen ook eigendom van de echtgenoot en konden 

ze zelf geen handelingen stellen. Daarom kon eenzelfde matiging niet toegestaan worden 

als een vrouw haar overspelige man betrapte. Het was belangrijk dat de moord spontaan 

gebeurde en dat er geen twijfel kon bestaan over de overspelige daad. Het waren de 

emoties die de bedrogen echtgenoot ervoer bij het zien van zijn echtgenote met een andere 

man die er voor zorgden dat hij zijn zelfcontrole verloor en dat zijn passies i.p.v. rede zijn 

daden bepaalden. Er konden echter heel wat misverstanden ontstaan in het begrijpen van 

deze wetgeving. De publieke opinie dacht dat moord bij het betrappen i.p.v. verschoond, 

onbestraft werd gelaten.410  

 

Guillais onderscheidt drie types van scenario’s van hoe een passionele moord kon 

plaatshebben.411 De eerste is die die op het moment van het overspel zelf plaatsvindt, de 

tweede was wanneer de bedrogen echtgenoot al een tijdje vermoedens had en dat hij die 

trachtte te bevestigen door de geliefden op heterdaad te betrappen en op dat moment te 

moorden, en een derde mogelijk scenario is dat van de echtgenoot die het overspel van zijn 

vrouw niet meer aankon en uit wraakgevoelens moordt. Negentiende-eeuwse literatuur 

schreef passionele moorden omwille van overspel vooral toe aan de middenklasse, terwijl 

in de praktijk ook arbeiders op een gelijkaardige manier optraden tegen echtelijke ontrouw. 

Toch verschilde volgens Guillais de houding van de bedrogen echtgenoot naargelang de 

sociale klasse. Vooral vrouwen uit de arbeidersklasse bepaalden dat verschil; zij waren niet 

alleen ontrouw maar konden de echtelijke woning ook zonder enige schaamte verlaten. 

Terwijl hun echtgenoten het overspel van de vrouw en de bijhorende benaming van 

‘cuckold’ nog konden verdragen, konden ze het niet meer aan als hun echtgenote hen nog 

eens verliet. Die vernedering was veel te pijnlijk.412 

 
                                                 
409 GUILLAIS (J.) op cit., p. 24. 
410 BIESMANS (J.), IV.2.4 Overspel, 11de paragraaf  en PROAL (L.), Le crime et le suicide passionel. Parijs, 
1900, p.260. 
411 GUILLAIS (J.), p.95. 
412 GUILLAIS (J.), pp.95-96. 
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In het onderzochte bronnenmateriaal werd slechts één vermelding gemaakt van een 

passionele moord413 en één van een (schijnbaar passionele) moordpóging414. Enkel de 

eerste was een reactie op het overspel van de vrouw. Deze passionele moord van de 

minnaar van zijn vrouw past in het tweede scenario van type passionele moord. Bij deze 

zaak is het wel duidelijk dat de bedrogen echtgenoot op de hoogte was van de 

strafbaarheid. In zijn verzoekschrift werd er voor gezorgd dat er aan elke voorwaarde voor 

een verschoning voldaan werd. Hij gebruikte zijn kennis m.a.w. om de minnaar te kunnen 

vermoorden en om die moord verschoond te krijgen. 

 

Antoine Edouard Dietz trouwt op 18 juni 1836 met Esmonde Josephine Catherine 

Grandpierre voor de burgerlijke stand van het 11de arrondissement in Parijs. De eerste jaren 

van het huwelijk zouden gelukkig verlopen, tot op het moment dat het koppel naar België 

moet verhuizen omdat Dietz tewerkgesteld zou worden als stationschef van de spoorwegen 

in Oostende. In 1841 leerde hij daar Gustave Lieben kennen, een aspirant van de Belgische 

koninklijke marine die per schip aankomt in Oostende en die vrij vlug een vriendschap 

opbouwt met Antoine. Tijdens het korte verblijf van Gustave in Oostende lijkt hij slechts 

enkele bezoeken aan het station en het bureau van Antoine te brengen, maar in 

werkelijkheid profiteerde Gustave telkens van de afwezigheid van Antoine om met zijn 

vrouw een verhouding aan te gaan. Enkele maanden later, keert Gustave terug naar 

Oostende, waar zijn schip rechttegenover het station en de woonplaats van Antoine 

aangemeerd ligt. Het duurt niet lang vooraleer ze terug contact met elkaar hebben en 

Gustave werd steeds vaker – als familie - uitgenodigd in de woning van Antoine. Dat de 

bezoekjes aan het huis en aan Antoines vrouw alsmaar frequenter worden, zag Antoine 

daarom niet als verdacht. Wat Antoine wel verdacht vond, waren de alsmaar frequenter 

wordende uitstapjes van zijn vrouw naar Gent onder voorwendselen die hem niet altijd 

even plausibel leken en haar kille houding ten opzichte van haar man. Geprikkeld door 

jaloezie, besloot hij meer op zijn hoede te zijn. Hij maakte zelfs enkele opmerkingen over 

de volgens hem te grote aanhankelijkheid tussen haar en Gustave, die zij enkel toeschreef 

aan een overdreven gevoeligheid van haar man. Ook al bleven zijn zorgen vaag, Antoine 

was er van overtuigd dat het geplande vertrek van Gustave de oorzaak van zijn zorgen 

zouden doen verdwijnen. Toch was dat niet het geval. Zijn vrouw werd triest, wou het huis 

                                                 
413 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 60. 
414 Ibid., nr. 30. 
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niet meer buitenkomen, verwaarloosde zichzelf, schreef heimelijke brieven en maakte 

meer reisjes naar Gent dan volgens Antoine nodig was. De kilte die hij voorheen al ervaren 

had, verergerde en kwam vaker tot uiting in het huishouden, zo erg zelfs dat ze hun zoon 

verwaarloosde. Aangespoord door het gedrag van zijn vrouw, onderzocht hij haar kamer en 

slaagde er in een brief van haar aan Gustave te onderscheppen, gesigneerd met “Ton 

Anna”, de naam die ze krijgt in haar familie. 415 

Hij zou niet op het idee gekomen zijn dat ze “zich reeds aan haar minnaar gegeven had”, 

ware het niet dat hij merkte dat zijn vrouw openlijk beschuldigd werd van minnares te zijn 

van Gustave. Hij confronteerde zijn vrouw met de beschuldigingen, maar zij kenden die 

roddels toe aan de gewoonlijke roddelstroom en aan de afwezigheid van Gustave. Ze liet 

haar echtgenoot geloven dat de afwezigheid van Gustave veroorzaakt zou zijn door 

interventies van Antoine en dat het enige middel om de roddels en laster het zwijgen op te 

leggen was bewijzen dat er geen scheiding was tussen haar en haar man. Antoine, verblind 

door de nood om zijn eer te redden - als dat nog mogelijk was - trapte in de valstrik en 

hielp zijn vrouw in haar pogingen om Gustave terug naar Oostende te krijgen, waar ze 

effectief in slaagden. Toen Antoine zag dat zijn vrouw Gustave ontving met een 

buitensporige vreugde, overviel hem een kilte die hem deed beseffen dat hij om de tuin 

geleid was. Het deed hem beslissen een einde te maken aan die vreselijke onzekerheden en 

te controleren in welke mate de beschuldigingen waarheid waren. Op 29 juli 1842 deed hij 

alsof hij naar Brussel reisde, maar in feite vertrok hij naar Brugge, waar hij zijn goede 

vriend Auguste Morren, een schilder uit Brussel, ontmoette. Hij zou als getuige dienen. 

Diezelfde dag vertrokken ze samen terug naar Oostende en drongen rond elf uur ’s nachts 

het station binnen, net op het moment dat Gustave Antoines vrouw verliet. Na enkele uren 

verdere observatie keerden ze terug naar Brugge, om de volgende avond terug naar het 

station te gaan. Opnieuw om elf uur ’s avonds gingen ze de woning binnen, de trap op, tot 

aan de deur van de eetkamer waar ze Antoines vrouw en haar minnaar op heterdaad 

betrappen. Op dat moment, kwam er een woede op in Dietz die hij niet kon bedwingen 

(“dans les transports d’une fureur qu’il ne sut maitriser”) waardoor hij de medeplichtige 

van zijn vrouw vermoordde. In de eetruimte vond hij een door zijn vrouw geschreven brief, 

gericht aan Gustave onder het pseudoniem van Mr. Delacrois. Daarin sprak ze hem toe in 

de meest hartelijke woorden die haar overspelige passie verraden. Ze maakte ook een 

allusie op het kind waarvan zij zwanger was en die zij toeschreef aan haar minnaar. In de 

                                                 
415 Cf. bijlage 6. 
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brief dreigde ze ermee “de vreselijke misdaad van abortus” te plegen. Ze schreef hem ook 

dat ze het geluk enkel nog maar door hem gekend heeft en dat ze sinds zijn vertrek uit 

Oostende weigerde met haar man naar buiten te gaan. 

We kunnen er vanuit gaan dat Antoine Dietz de voorwaarden kende om te spreken van een 

betrapping op heterdaad en onder welke voorwaarden de moord diende plaats te vinden 

vooraleer zij verschoond kon worden. Hij gebruikte die kennis om het verzoekschrift naar 

die voorwaarden te formuleren. We zien hier dus een interiorisatie van de normen bepaald 

door de (straf)wetgeving.416 

 

Er zijn dus drie soorten reacties die mannen ten opzichte van het overspel van hun vrouw 

konden hebben: wraak (in de vorm van een passionele moord),  overspel als aanleiding tot 

een huishoudelijke ruzie (een ‘casus belli’417), of simpelweg het gemeenschappelijk leven 

stopzetten en een klacht of scheidingsverzoek indienen. 

 

2.4.2.2 Bedrogen vrouwen 
 

We zeiden reeds dat vrouwen verbaal sterker stonden dan mannen. Toch zien we dat als 

echtgenotes worden geconfronteerd met het overspel van hun man, ze daar sneller fysiek 

op zullen reageren dan bij een ‘gewone’ huishoudelijke ruzie. Toch is dit niet gemakkelijk 

te onderbouwen omdat zaken met vermelding van vrouwelijk geweld al niet frequent zijn. 

In tegenstelling tot bij mannen richtten bedrogen echtgenotes zich zowel tegen hun 

echtgenoten als de minnaressen.  

 

Gustave Toortelboom werd tot driemaal toe betrapt met een meisje dat bij hem en zijn 

vrouw in dienst was. Zijn vrouw, Marie Louise Smis, was ervan op de hoogte en 

confronteerde haar man er vaak mee tijdens huishoudelijke ruzies die steeds erger werden. 

(“ Que des scènes sans cesse renouvelées eurent lieu entre les époux ”418). Zij konden 

Gustave echter niet overtuigen de relaties stop te zetten, integendeel, hij ging steeds verder 

en geneerde zich steeds minder. Het ging zelfs zo ver dat op een bepaald moment een 

vrouw zijn echtgenote kwam verwittigen dat haar echtgenoot met het meisje gevlijd lag 

tussen de houtstapel van mr. De Buck. Marie Louise reageerde als volgt: 

                                                 
416 Tot eenzelfde conclusie komt Anne-Marie Sohn. (SOHN A.-M., Chrysalides, p.957) 
417 SOHN (A.-M.), Chrysalides, p.959. 
418 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 217 
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“ Que l’épouse Toortelboom alla à leur recherche, et les trouva dans les bras l’un de 

l’autre. Que surpris, ils se dérigèrent vers le parc. Que l’épouse Toortelboom les 

poursuivit, se jeta sur la fille Stéphanie et lui arracha son chapeau. Que la servante 

parvint à s’échapper et qu’alors eut lieu entre les époux Toortelboom une scène des 

plus violentes. ” 

Het overspel van haar man maakte Marie Louise woedend en deed haar zowel het meisje 

als haar man aanvallen. Reacties tegen de minnares waren niet altijd fysiek van aard, zelfs 

in de verzoekschriften verwezen de echtgenotes naar hun rivalen als “cette femme 

prostituée”419 of “coquine” 420. 

 

De volgende gewelddadige situatie ontstond uit vermoedens van overspel. 

Louis Hamelton, melkboer, onderhield volgens zijn vrouw Rosalie al van voor het 

huwelijk een relatie met Letitia Schollaert, die hij als dienstmeid in huis wou nemen. Toen 

zijn vrouw zich door hem verstoten voelde, mishandeld werd en daarom maar het huis 

verliet, maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn minnares bij hem in te laten 

trekken. De oorzaak van het geweld legde Rosalie bij de gevoelens die hij had voor Letitia 

(“Uit oorzaek van deze onechte betrekkingen, Louis Hamelton konde zijne wettige vrouw 

niet meer verdragen”421). Volgens Louis lag de situatie anders. Hij verdedigde zich door te 

stellen dat er inderdaad gewelddadigheden plaatsgevonden hadden, maar dat het initiatief 

daarvan bij zijn vrouw zelf gelegen had. De meid had er namelijk over geklaagd dat 

Rosalie haar kousen versleten had en Louis vond dat hij zijn vrouw daarover diende aan te 

spreken. Dat haar man inzat met een dergelijke situatie, was voor haar onaanvaardbaar 

(“ trekt gij u dit aen, hebt gij er mede te doen, dat gij er niet mede te doen had gij zoude het 

u niet aentrekken”) en diende als bewijs dat hij er een relatie mee had.  

“Zij dreigde hem te slaen met den vloerborstel, hij nam dien borstel af; zij ging voort 

in hare smaedwoorden, en ineens nam zij de pook van de stoof en gaf er hem eenen 

slag mede op zijne knie, hij weerde haer af en gelijk zij in hare gramschap 

voortsloeg, is hij gedwongen geweest van haer zelf weg te stooten.”  

Het huishoudelijk geweld kwam dus van beide kanten, maar volgens andere motieven. 

Zoals we kunnen zien, staat (jaloersheid omwille van) overspel centraal in de discussies 

                                                 
419 Ibid., nr. 24. 
420 Ibid., nr. 22. 
421 Ibid., nr. 127. 
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tussen deze partners. Hiermee zijn we aanbeland bij de vraag welke emoties precies 

veroorzaakt werden door overspel en zo dus de motor voor geweld waren.  

 

Emoties werden geassocieerd met de sociale afkomst en status.422 Individuen die een hoge 

levensstandaard hadden of wilden verhogen zagen zich verplicht zich aan te passen aan 

hoog gewaardeerde waarden. Instincten of emoties dienden genegeerd te worden om 

zichzelf te beschermen. Geweld in de publieke sfeer werd dus vermeden, maar was in 

zekere zin toegelaten in de huishoudelijke sfeer. De daar ontstane spanningen waren voor 

de buitenwereld meestal onzichtbaar. Daardoor kreeg het huishouden naar analogie van de 

burgerlijke ideologie een schijnbaar veilig karakter, beschermd van de immorele wereld en 

het was binnenin deze emotionele kern dat normen sterk afgelijnd werden zodat hetgeen 

erbinnen gebeurde goed afgeschermd was voor alles erbuiten.423 In het gezin mochten 

emoties dus vrijelijk geuit worden, maar een dergelijke uiting gebeurde vaak via geweld.  

 

In het onderzochte bronnenmateriaal zijn slechts enkele verwijzingen gevonden naar 

emoties in verband met geweld. De meeste individuen verklaarden immers dat geweld 

plots, zonder motief, ontstaan was. Geweld kon dus een uiting zijn van frustraties 

opgedaan in de buitenwereld, waar de andere echtgenoot bijvoorbeeld niet van wist. De 

emoties die wel vermeld waren, waren die van haat of minachting. Een huwelijk was niet 

altijd ontstaan vanuit emotionele of affectieve argumenten, dus het kon nu eenmaal 

gebeuren dat echtgenoten elkaar niet konden luchten. De partner kon dan het slachtoffer 

zijn van de frustraties van de gewelddadige echtgenoot. “While public interactions of an 

impersonal nature impose self-control, family relationships allow the expression of 

emotional behaviour which can very easily verge on violence,…424 Daarbij kwam nog dat 

als een man zich geoorloofd voelde zijn maritale macht fysiek te uiten, dat er dan vaak 

weinig sprake was van wederkerigheid tussen man en vrouw. Zelfs een rationele 

verstandhouding kon dan niet plaats hebben. Vrouwen kregen angst als hun echtgenoot 

nog niet thuis was voor het avondeten, of voor middernacht. Ze dachten het slachtoffer te 

                                                 
422 GUILLAIS (J.), p. 20. 
423 Idem. 
424 Ibid., op cit., p. 20. 
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kunnen zijn van “une haine mortelle” 425 of uitgesproken gevoelens van minachting 

(mépris) en walging (dédain426). 

“ Il s’est passé peu de jours qu’elle n’ait pas éprouvé les effets du mepris que lui à 

voué son mari “427 

Als geweld voortkwam uit een confrontatie met overspel waren het gevoelens van woede 

of jaloezie die een echtgenoot dreven. Denken we daarbij aan de verhouding tussen Louis 

Hamelton en Rosalie Wellewaert, die hierboven reeds beschreven werd. Iets extremer was 

de passionele moord.428 

Vrouwen konden gelijkaardige gepassioneerde, doch meer beredeneerde moord(poging)en 

plegen. Het was vooral jaloezie dat hen dreef. Denken we hierbij maar aan de negentiende-

eeuwse mythe van de vergiftigende vrouw. De vergiftiging werd in het algemeen vaak 

gezien als het wapen van de vrouw. De vrouw was namelijk verantwoordelijk voor het 

voorbereiden van eten en drinken, en had zo de mogelijkheid om er vergif in te mengen. 

Moord door vergiftiging was heimelijk en verwerpelijk, maar veronderstelde ook een 

breuk in het alledaagse vertrouwen en een dodelijk misbruiken van de huishoudelijke 

verantwoordelijkheden.429 Zelfs het gezin zou niet meer veilig zijn; op trouw gebaseerde 

huishoudens konden verraden worden en de huishoudelijke intimiteit misbruiken.430 Turner 

wijst erop dat de motivaties voor een moord door vergiftiging dubbel waren. Het kon een 

reactie zijn op het overspel van hun man, maar ook om hem uit de weg te ruimen om zelf 

haar buitenechtelijke relaties verder te zetten en eventueel met haar minnaar te trouwen 

(‘utiliteitsmoord’431). Overspelige vrouwen zouden gevaarlijker zijn dan jaloerse. In welke 

mate kwam de mythe nu overeen met de werkelijkheid? Wat zeker is, is dat het stereotiepe 

beeld alleszins wel in het hoofd van de negentiende-eeuwse burger zat.  

Toen tijdens de tweede confrontatie van Arthur Wyffels met zijn eigen overspel zijn vrouw 

geassisteerd werd door een politiecommissaris die het overspel kon vaststellen, kreeg hij 

het besef dat het genoeg geweest was voor zijn vrouw. Na hem al twee maal te vergeven 

hebben, zat een verzoening er niet meer in en dat besefte hij ook. De angst voor zijn vrouw 

                                                 
425 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 22. 
426 Ibid., nr. 123. 
427 Ibid., nr. 2. 
428 Cf. supra, pp.131-135. 
429 TURNER (D.), op cit., p.124 en WALKER (G.), Crime, gender and social order in early modern England. 
Cambridge: Cambridge university press, 2003, pp.147-148. 
430 TURNER (D.), p.125. 
431 BIESMANS (J), VII.4.2) De tweede fase, 6de paragraaf (Geraadpleegd via www.ethesis.net) 
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zat er diep in, hij zei dan ook dat hij het echtelijke huis ging verlaten omdat hij dacht dat er 

iemand hem naar het leven stond. “ Vous êtes capable de me tuer, vous n’avez pas  peur de 

la cour d’assises ” of “ Oui, vous êtes capable de m’empoysonner ”.432 

 

In de verzoekschriften werd één effectieve vergiftigingspoging gevonden.433 Pauline Veys 

was een vrouw die in het algemeen al geweld niet schuwde. Ze was dagelijks dronken en 

sloeg haar man regelmatig. Het verzoekschrift vermeldde dat ze al eens veroordeeld werd 

voor vrijwillige slagen aan haar man en dat ze hem al twee maal probeerde te vermoorden, 

eenmaal met vergif, een andere maal met een tegengewicht van een rolgordijn. Of haar 

moordpogingen te maken had met overspel is niet duidelijk. Zij onderhield wel zelf 

overspelige relaties met een andere man, maar het is niet echt duidelijk of ze door haar 

man daarin gehinderd werd. Zijn man had de situatie immers trachten te ontlopen; hij was 

voor een jaar bij zijn ouders gaan wonen. Alhoewel zij hem bij zijn ouders kwam 

vergezellen, was ze al snel weer vertrokken. Moord op haar man was dus niet de enige 

optie, in principe kon ze steeds vertrekken, wat ze dan ook deed. 

 
Confrontaties tussen de bedrogen partner en de geliefde van de partner kwamen meer voor 

bij mannelijk dan bij vrouwelijk overspel. Echtgenotes werden dan ook vaker 

geconfronteerd met de minnaressen van hun man omdat mannelijk ontrouw meer 

toegelaten, en dus meer getoond werd en omdat minnaressen vaak in het echtelijk huis 

verbleven. Echtgenotes wisten dan ook meestal wel met wie hun man een buitenechtelijke 

relatie had. Ook tussen minnaressen onderling waren er confrontaties; slechts in één zaak is 

daar sprake van.434 

Dergelijke confrontaties waren zowel onrechtstreeks als rechtstreeks, en werden meestal 

bepaald door de echtgenoot. Het was zijn houding die de spanningen tussen de vrouwen 

kon temperen of stimuleren. Hij was het die een hiërarchie creëerde tussen beide.  

“Eens sprekende van de vrouw waermede hij betrekkingen had te Brugge en eenen 

anderen keer van de dochter Clercq te Oedelem, zeide hij: “zij zijn treffelijker dan 

gij”, de vertoonster willende aenwijzen.”435 

                                                 
432 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 222. 
433 Ibid., nr. 290. 
434 Ibid., nr. 22, cf. supra, pp.113-114. 
435 Ibid., nr. 102. 
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“ [...] ajoutant que celle-ci [zijn echtgenote] était une canaille, tandis que l’autre 

personne [zijn minnares] était une femme des plus respectables ”436 

Er was dus geen sprake van een goede verstandhouding tussen de vrouwen. De echtgenotes 

stonden de buitenechtelijke relatie in de weg en de minnaressen hadden het hoofd van de 

man dolgedraaid en waren de “oorsaek […] van suppliantens verdriet en ongeluck.”437 De 

echtgenote ervaarde een jaloezie, vooral wanneer de ander zwanger was van de man in 

kwestie: “ Moins heureuse que sa rivale, l’exposante, oubliée par son mari depuis douze 

ans, n’a jamais eu le bonheur d’être mère. ”438 Een zwangerschap was het bewijs van de 

seksuele betrekkingen tussen hen. De benamingen die de bedrogen echtgenoten over 

hadden voor hun rivalen alludeerden op een losbandig seksueel leven van de minnaressen. 

De minnares was een “dartel en onbeschaemd mensch”439, een “wulpsch gedrogt” 440, 

“slegt en ongefaamd vrouws persoons”441 of “cette femme prostituée”.442 

 

De reden waarom meer vrouwen dan mannen aanvaringen hadden met hun rivalen was 

doordat de intrede van een andere vrouw in de woning de machtsverhoudingen binnenin 

het huishouden grondig konden wijzigen. De echtgenote had al een ondergeschikte positie 

ten opzichte van de man, maar als daar een tweede vrouw bijkwam die de liefde van de 

man kreeg, schoot er al niet veel meer over van haar macht binnenin het gezin. Vooral als 

het gehuwde koppel voorheen samen een zaak uitbaatte, kreeg de nieuwe vrouw daar ook 

de bovenhand: “ présentant la nouvelle venue aux sujets comme étant leur nouvelle 

maitresse. ”443 Relaties met inwonende kamermeisjes vielen ook de fundamenten van het 

huwelijk aan. Ze mochten mee aan tafel zitten of gaven zelfs orders aan de echtgenote.444 

Minnaressen bevonden zich dus in een schijnbaar hogere machtspositie en hielden hun 

vijandige houding tegenover de echtgenote niet geheim. De minnares van Edouard 

Desseins zei het volgende in een winkel: 

“ Desseins était son homme à elle et faisant une allusion cynique aux troubles que 

l'inconduite de son mari causait à l'exposante et aux larmes que cette inconduite 

                                                 
436 Ibid., nr. 145. 
437 Ibid., nr. 30. 
438 Ibid., nr. 7. 
439 Ibid., nr. 30. 
440 Idem. 
441 Ibid., nr. 51. 
442 Ibid., nr. 29. 
443 Ibid., nr. 245. 
444 Ibid., nr. 118. 
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faisait répondre à celle-ci, elle ajouta que Madame Desseins n'aurait désormais plus 

besoin de medecin et que Desseins ne verrait plus de scènes de larmes chez lui. ”445 

Voorheen werd ook al benadrukt hoe bedrogen vrouwen vergeleken werden met de 

prostituees waarmee hun echtgenoten seks hadden.446  Deze vergelijking had grote 

implicaties voor het zelfbeeld van deze bedrogen vrouwen. Ze werden geconfronteerd met  

het burgerlijke samenlevingsmodel dat prostituees helemaal onderaan ‘de ladder van 

vrouwen’ zette en met de houding van hun man die die prostituees boven hen verkoos. 

 

2.4.2 Overspeligen tussen onverschilligheid en berouw 

 

Voorheen werd al vermeld dat de reactie van de overspelige echtgenoten op het moment 

van de ontdekking van overspel heel divers kon zijn.447 Hun houding varieerde van 

gewetenloosheid, over woede, tot berouw. Er waren er die zich tot viermaal toe lieten 

betrappen, alles ontkenden, naar het buitenland vluchtten, of zich verontschuldigden. 

Sommige confrontaties met het overspel hadden dus weinig, andere veel invloed op de 

overspelpleger. 

 

Hoe overspeligen zelf naar hun ontrouw keken, was volgens Anne-Marie Sohn afhankelijk 

van de mate waarin ze schuldig waren en van de duur van het overspel.448 Ook het moment 

waarop de houding ertegenover geuit werd was van groot belang. In de praktijk gebeurden 

verontschuldigingen soms zo impulsief – op het moment dat ze onverwacht geconfronteerd 

werden – dat het geen wijzigingen in het toekomstige gedrag van de overspelpleger met 

zich mee kon brengen. Het schuldgevoel trad maar bij enkelen op en dan was het nog niet 

zeker of het gemeend was en voor hoe lang het geldig was. 

“ [...] mais que son repentir n’a duré que neuf jours. ”449 

“ Que son mari lui fit des excuses, et promit de ne plus recommencer, tout en 

s’opposant que départ de la servante. Que l’épouse Toortelboom pardonna. Que la 

                                                 
445 Ibid., nr. 243. 
446 Cf. supra, p. 94-98.  
447 Cf. supra, pp.123-124. 
448 SOHN (A.-M.), Chrysalides, p.943. 
449 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 281. 
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conduite de son mari changea pour quelque temps mais bientôt les relations 

adultères avec la servante reprisent de plus belle. ”450 

Net zoals de bedrogen echtgenoten claimden overspelplegers in de scheidingsprocedure 

zelf een verzoening. In tegenstelling tot hun aanklagers die de mislukte verzoening 

aangreep ter bevestiging van een onmogelijk huwelijk, gebruikten zij de verzoening om de 

grond van het echtscheidingsverzoek te ontkrachten. 5 overspelige mannen451 en één 

overspelige vrouw452 beweerden dat er na de vermelde feiten een verzoening was geweest, 

dat de feiten dus al vergeven waren en dat het verzoek dus niet gegrond was. De 

kwijtgescholden feiten hadden echter geen betrekking op het overspel; die werd telkens 

ontkend. Zij wouden dus niet dat het huwelijk beëindigd werd of trachtten hun eer te 

redden. Er werden heel wat bewijzen aangehaald om van deze zogenaamde hereniging te 

bevestigen. De echtgenoten zouden nog samen gaan drinken zijn, zouden elkaar in het 

publiek gekust hebben, hadden de nacht met elkaar doorgebracht of waren “te gader in 

eene afzondere kamer gegaen […], [en] daer omtrent eene uere [gebleven].”453 Net zoals 

bij overspel dienden de seksuele contacten dus als bewijs voor een verzoening:  

“  [...] réconciliation basée sur la cohabitation des époux, vivant enesemble dans des 

rapports intimes comme mari et femme. ”454 

Zelfs tijdens de zittingen stonden nog 3 anderen expliciet open voor een hereniging tussen 

hen beiden.455 

“[…] den verweerder verklaert nog eens dat hij ten vollen bereid is om zijne vrouw 

met zijn kind tzijnen te aenveerden.”456 

“[…] niettegenstaande ze bereid is het gemene leven met haar man te hervatten op 

voorwaarde dat ze alleen wonen, dus zonder zijn zus die de oorzaak is van de slechte 

verhouding tussen haar en haar man.”457 

Ondanks deze openheid ten opzichte van een verzoening, waren de pogingen van het 

gerecht om de echtgenoten te herenigen vruchteloos (“infructueux”). Slechts bij één 

                                                 
450 Ibid., nr. 217. 
451 Ibid., nrs. 2, 102, 132, 167 en 245. 
452 Ibid., nr. 111. 
453 Idem. 
454 Ibid., nr. 132. 
455 Ibid., nrs. 118, 127 en 255. 
456 Ibid., nr. 127. 
457 Ibid., nr. 255. 
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iemand lukte dat458; één andere eiser verscheen zelf niet en nam dus zo afstand van zijn 

scheidingseis.459 

 

De aanwezigheid van de verweerder – de overspelige partij - tijdens de zittingen volgend 

op het scheidingsverzoek kon bepalend zijn voor het vervolg van de eis. Indien de 

verweerder niet verscheen, werd er verstek aangetekend, en werd besloten het eindvonnis 

uit te spreken bij afwezigheid van de verweerder – de overspelige partij.460 Slechts 36,8% 

van de overspelige mannen was aanwezig tegenover 27,9 % van de overspelige vrouwen. 

Vrouwen daagden dus minder snel op en de meerderheid stelde zich eerder passief 

tegenover de scheidingseis en gingen zo stilzwijgend akkoord met de eis tot scheiding. Die 

passiviteit is niet verwonderlijk. Heel wat overspeligen hadden hun echtgenoot al verlaten 

of wouden de relatie met hun geliefde gewoon verderzetten. In dat geval kwam de 

scheiding hen wel goed uit. Misschien zagen er een hele hoop overspeligen ook tegenop 

het feit dat de intieme details van het seksuele leven tijdens de zittingen uit de doeken ging 

gedaan worden. Anderen daarentegen, lieten deze kans om hun kant van het verhaal te 

geven. Diegenen die wel kwamen toonden dat ze niet akkoord waren en kwamen zich 

eventueel verdedigen. Een officiële scheiding maakte een breuk definitief, en in vele 

gevallen betekende het ook dat er alimentatie betaald moest worden. De angst voor wat 

men van hen kon denken deed velen onder hen het overspel ontkennen. In plaats van de 

aard van de relaties met de medeplichtige te verklaren, verschoven ze de schuld van het 

mislopen van het huwelijk naar de eisende partij. Voor zover we daar conclusies uit mogen 

trekken zijn het vooral mannen die zich op die manier verdedigen. Ze weten het aan de 

ongehoorde dominantie van de vrouw461 , haar jaloerse gedrag en frequente 

scheldpartijen462 , haar streven naar onafhankelijkheid463  of haar eigen “mauvaise 

conduite”.464 Zo hoopten ze een verzoening af te dwingen. Het kon ook gebeuren dat de 

eisers zelf beschuldigd werden van overspel; dat gebeurde niet alleen tijdens de zittingen, 

maar trouwens ook tijdens huishoudelijke ruzies.465  Door deze wederzijdse 

                                                 
458 Ibid., nr. 22. 
459 Ibid., nr. 274. 
460 MUYS (E.), op cit., p.143. 
461 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 123. 
462 Ibid., nr. 127. 
463 Ibid., nr. 245. 
464 Ibid., nr. 22. 
465 Cf.  supra, pp.63-65. 
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beschuldigingen identificeerden echtgenoten zich met bepaalde archetypes en plaatsten ze 

het gedrag van de partner daar recht tegenover.466  

Geen enkele overspelpleger gaf het overspel tijdens de zittingen toe, maar de hoge 

passiviteit van de verweerders kunnen we misschien zien als een gedeeltelijke bekentenis. 

 

2.4.3 Rol van buren, vrienden, familie, bedienden 

 

Overspeligen wisten dat ze een daad stelden die het voortbestaan van hun huwelijk in 

gevaar bracht. In eerste instantie trof het de echtgenoot en daarna de familie, maar ook de 

buren en het gerecht hadden hun inbreng. Zoals voorheen al werd verduidelijkt, tastte 

overspel de eer van de echtgenoten, het gezin en zo de samenleving aan.467 Iemands 

reputatie hing in grote mate af van het roddelcircuit. Als een buur, dienstknecht of ouder 

weet had van het overspel, kon dat bepalend zijn voor (een negatieve) publieke 

veroordeling van de overspelige, maar terzelfdertijd konden hun interventies ook voor een 

verzoening zorgen.  

Hoewel familieleden de overspelige partij soms begeleidden in het overspel (de 

schoonbroer van Arnolphe Van Eessen ging bijvoorbeeld mee op diens 

bordeelbezoekjes)468, medeplichtige waren aan het overspel (Léopold Beeuwsaerts nicht 

was tevens zijn concubine469) of meehielpen aan gewelddaden of vernedering ten opzichte 

van de partner, toch kwamen hun interventies in geweld of overspel frequenter voor. Ze 

grepen tijdig in en konden verzoeningen tussen de echtgenoten bereiken: “ [...] elle 

consentit à y rentrer, quelques jours après, cédant aux supplications des parents de son 

mari [...] ”. 470 Het gebeurde vaker dat de ouders de personen waren die het echtpaar 

herenigden. Een verzoening met de ouders betekende vaak ook een verzoening met de 

partner: “la reconciliation s’est faite entre le défendeur et sa belle-mere, et qu’il a même 

embrassé cette dernière”.471 Hun raadgevingen werd echter niet altijd gevolgd: 

“ Que cette fréquentation a continué malgré les justes observations de l'exposante et 

au mépris des plus légitimes susceptibilités de celle-ci comme des conseils de parents 

                                                 
466 TURNER (D.), p.149. 
467 Idem. 
468 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 213. 
469 Ibid., nr. 227. 
470 Ibid., nr. 222. 
471 Ibid., nr. 167. 
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et d'amis communs, auxquels Desseins ne cachait pas d'ailleurs la fréquentation ici 

alléguée. ”472 

 

De omgeving stond dus niet zomaar altijd open voor onbedwingbaar geweld – los van het 

feit of het nu om overspel ging of niet. Ze keurden het geweld af of grepen zelfs in. Dat de 

sociale controle vaak groter was dan de staatscontrole kwam voor het slachtoffer van 

geweld goed uit.473 Overspel was ook niet zomaar een rechtvaardigingsgrond voor geweld 

op vrouwen. Overspelige vrouwen dienden overtuigd te worden door rede (“goede 

redens” 474) en niet door passies of geweld. Bovendien zou te veel geweld haar ook meer 

open kunnen stellen voor een relatie met een andere man.475 

 

2.4.4 Gevolgen voor de buitenechtelijke relatie 

 

Het feit dat we de bedrogen echtgenoten tegenkomen in hun poging een scheiding tussen 

hen en hun overspelige partner te verkrijgen, kan er op wijzen dat de ontdekking van 

overspel bij een groot aantal overspeligen geen invloed had op het verdere verloop van de 

relatie met de geliefde. We moeten daarbij natuurlijk vermelden dat 

echtscheidingsverzoeken niet altijd alleen maar gebaseerd waren op ontrouw van de 

partner. Het ging in vele gevallen gepaard met huishoudelijk geweld, alcoholisme of 

prostitutie.476 Ontrouw hoefde ook niet per se plaats te vinden in een buitenechtelijke 

relatie; het essentiële aan overspel waren de seksuele betrekkingen met een derde; overspel 

kon dus ook eenmalig zijn.  

 

Als we kijken naar de overspelige relaties, dan verleent het bronnenmateriaal ons echter 

niet veel informatie over de aard van de relaties. We verkrijgen slechts informatie uit de 

mond van de bedrogen partner, die het vaak zelf gehoord heeft van een derde. Toch 

kunnen we vermoeden dat de ontdekking van het ontrouw tot primair gevolg had dat de 

overspelige echtgenoot diende te beslissen of hij of zij nog met de echtgenoot kon 

samenwonen, als een fysieke scheiding ten minste nog niet had plaatsgevonden. Vooral in 

                                                 
472 Ibid., nr. 243. 
473 BIESMANS (J.), IV.3.3 Sociale controle, 1ste paragraaf. (Geraadpleegd via www.ethesis.net) 
474 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 173. 
475 GUILLAIS (J.), op cit., pp.191-192. 
476 Cf. supra, pp. 82-98. 
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de 2de helft van de 19de eeuw werd het overspel buiten de echtelijke woning beleefd, en 

woonden geliefden meer samen. 

 

Als de echtgenoten nog samenwoonden, had de overspelige echtgenoot na de ontdekking 

niets meer te verbergen en had die blijkbaar de keuze om de overblijvende echtgenoot het 

huis uit te jagen (vooral bij overspelige mannen), zelf het huis te verlaten (zowel 

overspelige mannen als vrouwen) of gewoon het overspel te vervolgen zoals het al de hele 

tijd plaats gevonden had. De onverschilligheid van de overspeligen die voorheen al 

vermeld werd neigde meer naar die laatste keuze.  

Deze keuze werd mijns inziens gekoppeld aan de waarde die aan de buitenechtelijke relatie 

gehecht werd. Zoals we voorheen al zagen, was de buitenechtelijke relatie soms een 

afspiegeling van het instituut huwelijk.477  Overspeligen zagen misschien hun 

huwelijksverwachtingen niet gerealiseerd in hun huwelijk en zochten die dan bij derden. 

Of de buitenechtelijke relatie voor hen evenveel waard was als een huwelijk of als overspel 

gebeurde uit liefde of als liefde pas na het overspel kwam, zijn moeilijke vragen die we 

helaas niet kunnen beantwoorden. We kunnen slechts vermoeden dat het overspel in 

bepaalde gevallen uit lust ontstond en bij anderen uit liefde. Beide waren blijkbaar even 

beledigend voor de overblijvende echtgenoot. De waarde die de overspelige er zelf aan 

hechtte bepaalde misschien wel de keuzes die gemaakt dienden te worden na de 

ontdekking. Een groot aantal zette immers samen met de minnaar of minnares een gewoon 

leven verder. Ze huurden samen een woning, hielden een café open of openden een 

kruideniers- of andere zaak. Anderen vluchtten samen naar het buitenland, waar ze niet 

geconfronteerd werden met het lokale roddelcircuit, de bedrogen echtgenoot en diens 

familie en de burgerlijke of correctionele vervolgingen die er mogelijks aan gekoppeld 

waren. Niet iedereen was dus even onbezorgd over de consequenties van de 

buitenechtelijke relatie. 

 

2.4.5 (Buiten)echtelijke kinderen 

 

Als we hiervoor steeds keken naar de gevolgen dat overspel had voor de actoren die er het 

nauwst bij betrokken waren, mogen we zeker een groep niet over het hoofd zien, ook al 

zijn er slechts enkele verwijzingen naar, nl. de kinderen. Deze groep kunnen we zelfs 
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tweeledig opvatten, nl. de gevolgen voor de kinderen binnen het huwelijk en de geboorte 

van kinderen door het overspel – ‘bastaardkinderen’. 

  

De verzoekschriften laten ons vaak in het ongewisse voor wat de echtelijke kinderen 

betreft. Slechts 26 van de 118 verzoekschriften vermeldden het aantal, uitzonderlijk stond 

daar ook de naam of leeftijd bij. De verwijzing naar de kinderen had hier telkens een 

bepaald doel, vb. om de nadruk te leggen op het feit dat een van de echtgenoten voor de 

kinderen moest zorgen toen de overspelpleger hem of haar verliet, of om te er op te wijzen 

dat ondanks de zorgen voor de kinderen de moeder haar losbandig leven verderzette. Dit 

doet vermoeden dat er minder kinderloze koppels waren dan ons wordt getoond. Toch 

moeten we indachtig zijn van het feit dat de aanwezigheid van kinderen binnen een 

huwelijk een remmende factor kon zijn voor een scheiding, vooral in de context van de 

economische onafhankelijkheid van de vrouw. Hoe moest een gescheiden vrouw immers 

haar kinderen onderhouden?478 Na een scheiding werd het voogdijschap toegewezen aan 

de onschuldige echtgenoot, tenzij de rechtbank anders besliste.479  Dat zou echter 

impliceren dat er minder bedrogen echtgenotes met kinderen het overspel van hun partner 

zouden aanvragen dat hun mannelijke tegenhangers, maar het bronnenmateriaal spreekt dat 

tegen. Het percentage verzoekschriften dat het aantal kinderen vermeldt bij mannelijk ligt 

namelijk hoger dan bij vrouwelijk overspel. 17,8% van de scheidingsaanvragen (21 op 

118)480 vermeldt het aantal kinderen bij mannelijk overspel, tegenover 12,7 % (15 op 

118)481 dat door de bedrogen man ingediend werd. Dat hogere percentage bij mannelijk 

overspel doet vermoeden dat vrouwen er meer de nadruk op legden dat de ontrouwe man 

hen belastte met het economische onderhoud van de kinderen: “ […] laissant ainsi 

l’exposante et ses deux enfants dans la misère la plus profonde. ”482 Dat komt dan wel 

weer overeen met de interpretatie dat vrouwen moeilijk alleen voor hun kinderen konden 

zorgen. De bedrogen mannen die de kinderen vermeldden, benadrukten eerder de 

(verwaarloosde) plicht van de vrouw als echtgenote en als moeder. 

                                                 
478 MUYS (E.), op cit., p.211. 
479 Code Civil, art.302. Bij een scheiding van tafel en bed blijft de ouderlijke macht wel bij de vader te 
liggen, evenals het beheer van de goederen van de kinderen. (MUYS (E.), p.74 en 78). Het bronnenmateriaal 
laat ons echter niet toe in te gaan op de concrete gevolgen van scheiding omwille van overspel voor de 
kinderen.  
480 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 24, 25, 30, 40, 65, 102, 130, 132, 157, 161, 176, 185, 
190, 217, 220, 222, 234, 247, 252, 278 en 299. 
481 Ibid., nrs. 9*, 147, 154(1), 159, 160, 173, 178, 223, 232, 236, 250, 263, 289, 312 en 317. 
482 Ibid., nr. 157. 
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“Dat eindelijk den 27 october 1883, al hare strengste plichten van echtgenoote en 

moeder vergetende en zich latende alleenlijk leiden door haren hartstocht, zij haren 

man verliet, hem de zorg latende van acht der kinders uit het eerste huwelijk 

gesproten, welke nochtans al minderjarig zijn.”483 

“ […] laissa ses enfans en bas âge seuls à son logement, sans autres secours que aux 

d’une  voisine charitable [...] ”484 

Beiden deden dat ook om te benadrukken hoe ze hun eigen verantwoordelijkheden wél 

opnamen. Zo presenteerden ze zichzelf als goede echtgenoten, huisvaders of –moeders. 

Daarnaast werd steeds benadrukt hoe zwaar ze er aan tilden dat de kinderen op de hoogte 

waren van het overspel van de andere ouder en bevestigden zo hoe gemeen of 

onverantwoordelijk hun partners zich gedroegen in de huishoudelijke relaties. Ze 

beklaagden dat de kinderen getuige van de ontrouw waren … 

“ [...] pendant la nuit elle, ainsi que ses quatre enfants procrées avec son dit mari, 

apperçuent que ledit Philippe Hose avait des liaisons criminelles avec sa servante 

dans la maison commune. ”485 

… of dat ze werden ingeschakeld om het overspel te vergemakkelijken: 

“ Que lorsqu’il tardait trop à aller la voir, elle envoyait ses enfants le prévenier de 

l’absence de l’exposant et l’inviter à lui rendre visite. ”486 

“Eyndelinge heft hij zich vermeten van de suppliante verdrijgen dat zij nimmer 

eenige ruste zal genieten, zoo zij zelfs zije concubine niet ging bidden om in het 

gemeen huys bij haer en haeren man te komen inwoonen; dit erhaeld hij ook van dag 

tot dag en hji schaemd zig niet zijnen zoon tot dies lastig te vallen, beloovende hem 

alles indien hij dit van zijne moedere kan verkrijgen.”487 

Dat iemand zich door de kinderen liet vergezellen tijdens de ontmoetingen met de geliefde, 

kon al helemaal niet.  

“ [...] il se gênait même si peu, qu’il allait voir cette fille, quand il était à la 

promenade avec l’aînée de ses enfants. ”488 

                                                 
483 Ibid., nr. 173. 
484 Ibid., nr. 9*. 
485 Ibid., nr. 25. 
486 Ibid., nr. 232. 
487 Ibid., nr. 30. 
488 Ibid., nr. 217. 
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Een andere inbreuk op de huishoudelijke relaties dat het overspel met zich meebracht was 

het hebben van buitenechtelijke kinderen, vooral ín de echtelijke woning. Het was wel 

vaker een twistpunt tussen de echtgenoten of de wettelijke vader wel degelijk de vader van 

zijn kinderen was en daar werden de binnen het huwelijk geboren kinderen zelf ook mee 

geconfronteerd.  

“ Que le 17 mars 1891, son mari adressa à sa fille une lettre dans laquelle il lui dit 

qu’il a séduit sa mère avant son mariage, et que s’il avait agi comme beaucoup 

d’autres, elle serait une “ bâtarde ”, que sa mère n’avait comme amies que des 

putains. Que ans cette même lettre, il prie sa fille de dire à sa mère qu’il en sait bien 

plus long de son amant Emanuel que de l’autre”489 

Parallel met de frequente uitingen van ‘hoer’ of beschuldigingen van overspel490 werden 

vrouwen vaak (zomaar) beschuldigd van het binnenbrengen van bastaardkinderen in de 

familie. De voornaamste motivaties in de wetgeving om het overspel voor een vrouw 

zwaarder te maken dan dat van de man was ook op datzelfde principe gebaseerd. 

‘Vreemden’ in het huishouden brachten het patrimonium in gevaar. Dat paste volgens 

Derek Gill in het kapitalistische productiesysteem dat het erfrecht bestendigde en zo het 

monogame huwelijk als essentiële component vooropstelde.491 Vandaar dat vrouwen ook 

aanzien en onderworpen werden als een eigendom, een object, en dat was net datgene dat 

de machtsverhoudingen tussen de seksen vormde. Illegitimiteit van kinderen door pre- en 

extra-maritale seks werd daarom steeds strenger gesanctioneerd, naarmate de stabiliteit 

tussen de ouders centraal kwam te staan.  

 

In de scheidingsaanvragen werd samen met overspel het lichamelijke gevolg ervan – de 

zwangerschap van één van de vrouwen – aangeklaagd en als extra grond aangehaald om de 

scheiding te motiveren. 9,3 % van de verzoekschriften beschuldigde de overspelige vrouw 

van buitenechtelijke kinderen492, tegenover 5,9% door het mannelijk overspel ontstane 

zwangerschappen.493 Het overgewicht aan buitenechtelijke kinderen bij vrouwen komt 

natuurlijk door de zichtbaarheid ervan in het huishouden. Hoewel door de vrouw ontstane 

onwettige kinderen gemakkelijker konden doorgaan voor de wettige kinderen van de 

echtgenoot, kon er iets niet kloppen als de echtgenoten geen seks meer hadden. Vrouwen 
                                                 
489 Ibid., nr. 213. 
490 Cf. supra, pp.83-84.  
491 GILL (D.), p.205. 
492 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 9*, 60, 179, 186, 192, 250, 236, 280, 289, 312 en 317. 
493 Ibid., nrs. 30, 118, 127, 128, 143, 154 en 170. 
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zagen het ook minder snel als de minnaressen van hun echtgenoten zwanger waren – tenzij 

ze als bijzit in de echtelijke woning verbleven, denken we daarbij vooral aan de zwangere 

kamermeiden. Vooral in deze laatste situatie was het overspel een gevaar voor de 

machtsverhoudingen en hiërarchie binnen het huwelijk.  

 

De meeste buitenechtelijke kinderen kwamen voort uit relaties waarbij de ontrouwe 

echtgenoot al geruime tijd de huwelijkspartner verlaten had of waar er sprake geweest was 

van een tijdelijke scheiding.494 Er waren verschillende bewijzen mogelijk voor het bestaan 

van buitenechtelijke kinderen. Het duidelijkst was de bekentenis of de inschrijving in het 

geboorteregister onder de naam van een andere man495, “ reconnaissant ainsi que ces 

mêmes enfants sont le fruit d’adultère ”.496  Sommige echtgenoten verklaarden dan 

expliciet het kind te verloochenen.  

 “ [...] elle a déclaré en présence de témoins qu’elle croyait être enceinte, que le 

public allait dire que c’était des oeuvres de martinot et que pour ce motif elle aurait 

voulu se faire avorter. ”497 

Dit bestaan van bastaardkinderen diende als extra bewijs voor overspel. Beide werden 

aangeklaagd omwille van het gebrek van het opnemen van verantwoordelijkheden binnen 

het gezin terwijl dat in de overspelige relatie blijkbaar wel gedaan werd (“Ik ben doch 

verpligt van voor hare twee kinderen te zorgen […]”498). Daarnaast brachten ze ook de 

huishoudelijke relaties in de war. Hoe moest het kind van een inwonende kamermeid, 

verwekt door de man des huizes, immers gezien worden?  

 

2.4.6 Economische gevolgen 

 

Zowel overspelige relaties als een scheiding tussen de echtgenoten zorgden voor 

economische moeilijkheden. Economische problemen vormden zich als een van de partijen 

te veel geld uitgaf – aan alcohol of aan het overspelig gedrag – of wanneer die de 

echtelijke woning verliet of de ander dwong het huis te verlaten. Het huishouden raakte 

ontwricht: de man onderhield zijn vrouw en eventuele kinderen niet langer – “refuse 

                                                 
494 Ibid., nr. 250. 
495 Cf. supra, p.126. 
496 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nr. 186. 
497 Ibid., nr. 149. 
498 Ibid., nr. 143. 
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actuellement à subvenir même partiellement aux besoins de sa femme et de sa fille”499 - en 

de vrouw verwaarloosde het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Vooral door de 

economische afhankelijkheid van de vrouw aan de man bezorgde zijn overspel haar een 

onzekere positie.  

“ Qu’il a fait des absences nombreuses du domicile légal qu’il a fini par abandonner 

complètement en mil huit cent soixante seize, laissant ainsi l’exposante et ses deux 

enfants dans la  misère la plus  profonde ”500 

Vele partners werden het huis uitgejaagd door de overspelige partner, door geweld of door 

het overspel zelf, bijvoorbeeld wanneer de echtgenote een belemmering vormde voor het 

installeren van de concubine in de echtelijke woning. Zo werden zij verplicht een andere 

woning te gaan huren; vrouwen konden meestal maar terecht bij familie. Niet alleen 

bedrogen vrouwen, maar dus ook mannen vluchtten het huis uit om niet langer 

geconfronteerd te moeten worden met het gedrag van de partner.  

“Dat in deze omstandigheden om zijn leven te redden en de schande te ontloopen, hij 

de gemeente Moerkerke heeft verlaten en er nooit meer weergekeerd is.”501 

Een scheiding diende dus niet altijd aangevraagd te worden om gescheiden te kunnen leven 

met de partner. We kunnen dan ook vermoeden dat dat vaak gebeurde.  

 

Als de overspelige man vertrok naar het buitenland kon ook al moeilijker een alimentatie 

afgedwongen worden. Zo stapte Edouard Desseins op 7 juli 1895 rond de middag de deur 

uit, zijn vrouw zeggende dat hij een uur later terug ging zijn voor het eten, maar dat was 

niet het geval: 

“ qu'au contraire il se rendit à la gare, où l'attendait sa maîtresse, prit avec cette 

dernière le train de chemin de fer de la Flandre Occidentale, quittant Bruges à midi 

vingt huit, dans la direction de Courtrai et de Lille, laissant l'exposant l'attendre en 

vain, en proie à des inquiétudes facilement imaginables. ”502 

Een gelijkaardige situatie vond plaats in 1896. Begin juli laat Frantz Brogniez zijn vrouw 

geloven dat hij door de regering aangesteld is om samen met een professor van de Gentse 

universiteit (Mr. Swarts) naar Schotland te reizen en er een opdracht te vervullen 

                                                 
499 Ibid., nr. 213. 
500 Ibid., nr. 157. 
501 Ibid., nr. 317. 
502 Ibid., nr. 243. 
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betreffende de brouwindustrie. Op 11 juli kondigt hij het vertrek aan en laat volgend 

briefje voor haar achter:  

"Bruxelles 11 juillet 1896 

Chère Cornélie, 

Comme je l'avais prévu nous partons cette nuit par Anvers pour Harwiels. Sois bien 

sage;  je compte rentrer dans une quinzaine. Si tu veux écris chez toi pour les inviter 

à venir passer quelques jours avec toi, tu ne t'ennuieras pas comme ça-cijoint 500fr 

pour toi mais tu ne dois pas payer le propriétaire car mr. Devisschere a dit de 

payer dans la huitaine. Ci-joint un reçu pour lui, si tu voulais reçevoir toi-

même alors tu payeras mr. Vermeire. Tu trouveras aussi toutes les notes acquittées 

que j'ai payé ainsi que le contrat Devisschere. Au galop car je dois partir, milles 

amitiés pour toi et les chers enfants ainsi que mes meilleurs baisers.  

Frantz 

PS : Je vous écrirai sitôt arrivé à Leias"503 

Al snel hoorde zijn echtgenote dat hij in feite vertrokken is naar New York met zijn 

minnares. Dat de man haar wat geld naliet wijst er op dat hij wel degelijk besefte dat zijn 

vrouw in economische moeilijkheden ging komen. 

 

Ook had een scheiding omwille van overspel enkele economische gevolgen. De 

scheidingsprocedure was al duur om in te zetten, de uitkomst was ook nooit zeker. Als een 

scheiding wel uitgesproken werd, dan werd de schuldige partij gestraft. De onschuldige 

partij behield alle voordelen uit het huwelijkscontract en van tijdens het huwelijk. Als de 

onschuldige geen voldoende inkomsten heeft, kon hem of haar een alimentatie toegekend 

worden van maxium 1/3 van de inkomsten van de schuldige echtgenoot.504 

 

2.4.7 Correctionele vervolging 

 

Zoals duidelijk werd in de juridische inleiding tot overspel kon overspel ook correctioneel 

vervolgd worden. Het initiatiefrecht van een klacht omwille van overspel lag volledig bij 

de bedrogen echtgenoot, net zoals de verzoekschriften hier bestudeerd. In welke mate deze 

                                                 
503 Ibid., nr. 252. 
504 Code Civil, art.299 tot 301. (MUYS (E.), p.74.) 
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scheidingsverzoeken gepaard gingen met een correctionele klacht is niet duidelijk. De 

correctionele vervolgingen voorafgaand aan het verzoekschrift werden wel vermeld. 

Wanneer de scheidingsaanvragen gevolgd werden door een correctionele klacht werd niet 

onderzocht. We kunnen wel vermoeden dat dat in de meerderheid van de gevallen wel 

gedaan werd. 

De verzoekschriften voorafgegaan door een correctionele klacht betroffen meestal 

vrouwelijk overspel: 21 van de 118 (18%)505, 2 gebeurden op basis van prostitutie506, 1 

o.b.v. bigamie507, 1 omwille van geweld508 en nog 1 omwille van smaad509. Bij de mannen 

lag die veroordeling vóór het verzoekschrift lager:  9 omwille van overspel (7,6%)510, en 5 

omwille van geweld (4,2%)511. 

 

 

                                                 
505 RABE, EA BRUGGE B 00001, Bevelschriften, nrs. 65, 81, 111, 144, 156, 160, 172*, 178, 195, 199, 203, 
214, 236, 250, 266, 269, 271, 277, 282, 291 en 312. 
506 Ibid., nrs. 154(5)en 240. 
507 Ibid., nr. 184. 
508 Ibid., nr. 290. 
509 Ibid., nr. 317. 
510 Ibid., nrs. 154(4), 157, 177, 190, 212, 237, 247, 299, en 306. 
511 Ibid., nrs. 66, 68, 136, 237 en 279. 
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2.5 Besluit 
 

In dit deel werden de concrete handelingen van overspeligen en reacties van de 

echtgenoten en anderen uit hun omgeving bekeken. We konden eerst een onderscheid 

maken tussen motivaties voor overspel en ‘opportunities’ die het overspel 

vergemakkelijkten. We onderscheidden volgende motivaties: gebrek aan liefde, druk van 

een van de geliefden, de wens tot onafhankelijkheid en gebrek aan lichamelijkheid. 

Daarnaast werden 5 bevorderende omstandigheden opgemerkt: de nabijheid van 

alternatieven, de afwezigheid van de echtgenoot, een hoger inkomen, wonen in een 

(garnizoen)stad, en het al dan niet emanciperende karakter van een beroep. Dit onderscheid 

tussen motivaties en opportunities liet ons toe overspel te karakteriseren als een bewuste 

keuze of als gevormd door de omstandigheden. Bij beide was het gebrek aan sociale 

controle – van de echtgenoot en van de omgeving - van cruciaal belang. Overspel was dus 

niet zomaar een bewuste keuze. Het initiatief voor overspel lag daarenboven niet altijd bij 

de getrouwde persoon. Meer bewust waren de overspelige relaties die al begonnen waren 

voor het huwelijk. Daarenboven konden bepaalde omstandigheden ook gecreëerd worden. 

Vervolgens zagen we dat overspelige relaties zowel binnen als buiten de echtelijke woning 

plaatsvonden. Hoewel er een nauw verleidingskader bestond voor getrouwde vrouwen, 

ontmoetten velen onder hen hun geliefde op openbare plaatsen. Mannen toonden hun 

overspel met minder schroom. Als geliefden bij elkaar wouden gaan wonen, dan waren het 

vooral de vrouwen die verhuisden. Minnaressen trokken bij hun getrouwde geliefde in en 

getrouwde vrouwen bij hun geliefde. Het was de man die de woning bepaalde – dat was 

dan ook het geval bij een huwelijk. Wanneer een minnares in de echtelijke woning kwam 

wonen, bevond de echtgenote zich in een onzekere positie. Meestal vertrok ze zelf uit de 

woning. We zagen dan ook dat een fysieke scheiding meestal al plaatsgevonden had voor 

het starten van een scheidingsprocedure. 

Sommige echtgenoten merkten het overspel van de partner direct op, anderen hadden daar 

hulp van derden voor nodig. Overspeligen wisten ook dat als mensen weet hadden van de 

buitenechtelijke relatie, dat het niet lang kon duren voor ook de echtgenote op de hoogte 

gesteld werd. Ontrouw kon daarenboven de eer schenden. Overspel diende dus geheim te 

blijven en daarvoor ging men preventief te werk, vooral op dienstpersoneel moest gelet 

worden. Andere wijzen waarop de echtgenoot de ontrouw kon opmerken, waren de 
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ontdekking op heterdaad, een bekentenis van de echtgenoot of de geliefde of een 

zwangerschap. 

De reacties op het overspel van de echtgenoot konden erg variëren. Bedrogen echtgenoten 

ondernamen maatregelen om het huwelijk nog te redden of waren zelfs in staat vergiffenis 

te schenken aan de ontrouwe partner, maar dan wel in ruil voor berouw of schaamte. Lukte 

dat niet, dan ging men over tot een scheiding. Andere reacties op overspel waren 

seksegebonden. Centraal bij bedrogen mannen stond het verdedigen van de eer. De reactie 

werd daarbij voornamelijk gericht op de overspelige vrouw zelf ; geweld werd toegepast 

ter ‘correctie’ van de overspelige vrouw. Soms nam dat geweld extreme vormen aan, vb. 

als men overging tot passionele moord. Bedrogen vrouwen reageerden eerder uit jaloezie 

en richtten zich fysiek en verbaal zowel tot de echtgenoot als diens minnares.  

De reacties van de overspelpleger op de confrontatie met het eigen overspel waren ook 

divers en waren afhankelijk van de mate waarin ze zichzelf schuldig achtten, de aard van 

het overspel en het moment waarop de reactie plaatsvond. De houdingen varieerden van 

onverschilligheid tot (vals) berouw. Tijdens de zittingen zelf werden de overspelige daden 

echter nooit bekend; de grote passiviteit tijdens de zittingen zagen we echter als een 

impliciete bekentenis. Velen claimden ook dat er een verzoening plaatsgevonden had voor 

de start van de scheidingsprocedure of dat de eisende echtgenoot zelf misstappen gezet 

had. We zouden kunnen stellen dat er een zekere wisselbaarheid van de status overspelige 

– bedrogen echtgenoot bestaat.  

De rol van de omgeving kon bepalend zijn bij zowel de reactie van de bedrogen als de 

overspelige echtgenoot. Ze zette aan tot een scheiding of net tot een verzoening. 

Wat de gevolgen voor de buitenechtelijke relatie na de ontdekking van overspel betreft, 

kunnen we stellen dat de relatie bepaald werd door de keuze van de overspelige echtgenoot 

om al dan niet bij de officiële partner te blijven wonen.  

Tenslotte vestigden we de aandacht op de gevolgen van het overspel voor de echtelijke 

kinderen en het feit dat ontrouw soms ook buitenechtelijke kinderen tot gevolg had. 

Daarnaast ging ontrouw gepaard met een gewijzigde economische situatie van de partners 

en besloten echtgenoten dan ook om naast de scheidingsvraag de echtgenoot ook 

correctioneel te vervolgen. 
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ALGEMEEN BESLUIT  
 

 

Het doel van deze thesis was op zoek te gaan naar de houding van de 19de-eeuwse ‘modale 

mens’ ten opzichte van overspel. Dit doel trachtten we te bereiken door verschillende 

representaties en discoursen rond overspel te confronteren met concrete reacties op 

overspel.  

Deze thesis werd opgedeeld in twee grote delen. In het eerste deel maakten we een 

historische schets van de burgerlijke blik op seksualiteit(sbeleving) in de negentiende 

eeuw, vanuit welke maatschappelijke problemen die ontstonden en hoe deze houding in de 

19de-eeuwe wetgeving concreet werd toegepast op overspel. Centraal hierin stond het 

huwelijk als basis van een samenleving, de machtsverhoudingen tussen de seksen en de 

scheiding tussen de private en publieke sfeer. Vooral vrouwen werden geviseerd door de 

wetgeving over overspel. Zowel de voorwaarden als de gevolgen waren voor vrouwelijk 

overspel veel strenger dan de mannelijke variant. Het was immers de verantwoordelijkheid 

van de vrouw om het gezin puur te houden en te beschermen tegen invloeden die de 

familie ondermijnde. Het overspel van de man daarentegen was pas onaanvaardbaar als 

een andere vrouw in de echtelijke woning werd ondergebracht. De seksueel actieve aard 

van de man was ook een reden om hen ‘het voordeel van de twijfel’ te schenken. 

Buitenechtelijke seks was dan een ‘noodzakelijk kwaad’. Zo konden de minnaressen van 

overspelige mannen niet veroordeeld worden omdat ze het ‘slachtoffer’ geworden waren 

van de mannelijke verleiding. Het burgerlijke discours rond overspel bevond zich ook in de 

spanning tussen de private, huishoudelijke en publieke sfeer. Overspel tastte het huwelijk 

en de samenleving aan, maar bleef beter binnenskamers. Daarom onthield de wetgeving 

zich ook van elke interventie tegen overspel; het initiatief voor wettelijke consequenties lag 

bij de bedrogen echtgenoot - tenzij overspel de openbare orde grondig verstoorde. Zelfs na 

een veroordeling beschikte de bedrogen echtgenoot nog over een genaderecht, op 

voorwaarde dat de echtelijke band weer herenigd werd. 

Het tweede deel was het empirische gedeelte van deze thesis. Het eerste onderdeel daarvan 

bestudeerde enkele representaties van overspel die de bedrogen echtgenoten ons aanboden. 

Vooreerst konden we besluiten dat samen met de wetgeving, het christelijke discours de 

percepties van de echtgenoten over overspel beïnvloed had. Het schuldige, excessieve, 

schandelijke en seksueel driftige karakter van overspel werd steeds benadrukt. We 



 

 

157 

 
 

slaagden er echter in dit gedeeltelijk te nuanceren. Omdat (echt)scheiding geen frequent 

gebeuren was – iets dat de wetgever liever niet toekende – werden de getuigenissen van de 

echtgenoten vervormd naar het doel dat ze voor ogen hadden en werden heersende normen 

voorgelogen om te voldoen aan de verwachtingen van het gerecht. Het meest centrale in 

die beeldvorming was overspel als aanval op de eer, zowel van de overspelige als de 

bedrogen echtgenoot. Iemands private gedrag bepaalde de publieke waardering. Ook van 

overspel valselijk beschuldigd worden was eerschendend. De druk van de nabije omgeving 

was groot; overspel diende geheim gehouden te worden.  

Vervolgens stelden we vragen bij de aard van het overspel. Dat wetgeving rond overspel of 

prostitutie vooral vrouwen viseerde deed vermoeden dat vrouwelijk overspel meer 

aangeklaagd zou worden. Dat was echter niet het geval. Ongeveer evenveel mannen als 

vrouwen verzochten een scheiding omwille van overspel van de partner. Het was dus niet 

zomaar een seksegebonden fenomeen. Evenmin kon overspel louter toegeschreven worden 

aan de zo gevreesde ‘zedenloosheid’. Het merendeel van het aangeklaagde overspel was 

echter singulier overspel. De representatie van losbandigheid was ontstaan uit de 

combinatie van overspel met alcoholisme, huishoudelijk geweld en prostitutie. Toch was 

de link met deze andere maatschappelijke thema’s niet zomaar eenduidig te leggen. Veel 

overspelige partners oefenden inderdaad geweld uit op de echtgenoot, maar vaak gebeurde 

dat net uit angst voor ontrouw. We zagen ook dat dronkenschap de drempel tot overspel 

(en geweld) verlaagde, maar daarnaast werd aangetoond dat het samen consumeren van 

alcohol een bewijs kon zijn van overspel. Daarmee werd overspel gesitueerd in de 

zogenaamde groeiende romantisering binnen het huwelijk. Vooral naar het einde van de 

negentiende eeuw toe werden hogere verwachtingen van liefde en affectie aan het huwelijk 

gekoppeld. Samen eten en drinken was een van de elementen van die huiselijke sfeer. Hoe 

hoger de verwachtingen groeiden, hoe meer overspel aangeklaagd werd als een andere 

bron voor liefde. We zagen dan ook dat veel overspeligen die liefde buiten het huwelijk 

vonden. De overspelige relatie was in vele gevallen dan ook een weerspiegeling van het 

huwelijk. Naast dit romantisch ideaal was overspel schadelijk omdat het de rustige, 

rationele band tussen de echtelieden verstoorde. De echtelijke plichten tot trouw of 

samenwonen werden erdoor verbroken en de machtsverhoudingen werden gewijzigd. De 

gevolgen waren dus complexer dan die die de wetgever aanklaagde.  

Als laatste onderdeel werden noties van vrouwelijke of mannelijke seksualiteit uit het 

discours rond overspel gelicht. Centraal daarin stond de scheiding tussen de actieve man en 
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passieve vrouw, maar ook tussen de wijze en onzedelijke vrouw. Vrouwen dienden kuis en 

wijs te blijven, anders werden zij het slachtoffer van de overspelige man. 

Het tweede onderdeel van dit empirisch gedeelte onderzocht de concrete handelingen van 

overspeligen en reacties van de echtgenoten en anderen uit hun omgeving. Zo werd een 

tegenstelling blootgelegd tussen de representaties van overspel die echtgenoten ons op het 

eerste zicht bieden en de manieren waarop men in het verleden met overspel omging. Deze 

confrontatie tussen beelden en werkelijkheid leidt tot de conclusie dat overspel niet zo 

simpel en rechtlijnig was als het in de wetgeving of in het discours van de echtgenoten aan 

bod kwam. De ideologische kwesties van overspel als schending van de openbare orde, als 

zonde dat ingaat tegen de wil van God, als schending van de eer, worden gecompenseerd 

doordat bedrogen partners toonden dat overspel in feite veel complexer was. Gedurende de 

evolutie van een enkele overspelige daad of relatie bepaalden oneindig veel zaken hoe het 

overspel ontstond, zich evolueerde, eventueel ontdekt werd en welke gevolgen daaraan 

gekoppeld werden. Deze thesis omschreef zich aan het begin als een 

mentaliteitgeschiedenis; nu zou ze beter omschreven kunnen worden als de studie van een 

variëteit aan mentaliteiten. Hoe klein de onderzoeksbreedte ook was, ze was in staat 

verschillende individuele ervaringen te tonen doordat de aan het woord gelaten 

echtgenoten zo nauw betrokken waren bij het fenomeen overspel. Hun individuele 

waardering van overspel was afhankelijk van de motivaties en de omstandigheden waaruit 

het geëvolueerd was, zoals de verwachtingen gekoppeld aan het huwelijk, de financiële 

status van het gehuwde koppel, de onderlinge machtsverhoudingen tussen de partners, de 

aanwezigheid van kinderen, de tolerantie van de nabije omgeving, enzovoort. Hoewel de 

drempel tot overspel voor velen laag genoeg was, was het fenomeen ook geen onderdeel 

van de zogenaamde zedenloosheid; het was ook niet zomaar een bewuste keuze. Reacties 

op de confrontatie met de ontrouwe partner waren ook heel divers en individueel. Ondanks 

het eerschendende discours waren vele bedrogen echtgenoten hun partners bijvoorbeeld 

vergevingsgezind. Zelfs de zo gevreesde omgeving hielp de echtgenoten weer te 

verzoenen. Meer gepassioneerde reacties zoals een passionele moord of duellering werden 

zelden vermeld.  

Terwijl overspel hier in feite een variëteit aan omstandigheden, interacties en relaties 

tussen mensen veronderstelt, stond het centraal in verschillende discoursen rond 

seksualiteit. Overspel bevond zich met andere woorden op de grens tussen discours en 

realiteit. 
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Bijlage 1: Overzicht scheidingsaanvragen op basis van overspel (Brugge, 19de eeuw) 

 

NR JAAR EISER OVERSPELPLEGER 
    
2 1806 Marie Callens Charles Dezoutter 

7 1810 Camille Ghesquiere  François Busso  
9* 1811 François Margerie  Marie-Catherine Wedoyare  
19 1815 Isabelle Detyt   Jean Van Lede  
22 1817 Louise Françoise Perreau  Jean Sabot  

24 1817 Madelaine Elisabeth Richaud  Pierre Jean Hinnekens  
25 1818 Cécile Vanden Beke  Philippe Hoste  

27 1817 Charles Heinbaudt  Caroline De Poorter 
30 1822 Henriette De Colnet  Jean Rotsaert  

38 1824 Jan Vlaeminck  Marie Anne Sarteels  
40 1826 Anna De Rijnck  Josephus Van Daele  

51 1827 Marie Agnes Baens  Jan Baptiste Defroocq  
56 1838 Virginie Belpaire  Armand Sebastien De Craene  

59 1841 Joannes Vande Moortel  Isabella Willaert  
60 1843 Antoine Edouard Dietz  Esmonde J. S. Grandpierre 
62 1844 Petrus D’helft Regina Callewaert  
63 1845 Antoine Mathot  Gudule-Thérèse Charels  
65 1846 Eugenie Ancke  Pierre Coucke 
66 1846 Jeanne Cis Frederic Herpoel 

68 1847 Anne Marie Van Hoove  Charles Verhaeghe 
74 1850 Eugène J. F. De Meulemeester  Augustave Sophie Van Gheluwe  
75 1850 Claire C. A. Vercauteren  Auguste Van Wymelbeke  
81 1852 Isidore Declercq  Jeannette Dickschen  
85 1854 Barbara Martijne  Jan Francis Lagasse  
102 1856 Julie Goovaert  Felix Raes  

111 1858 Franciscus Van Daele  Rosalia De Meyere  
118 1860 Sophie-Henriette De Smedt  François-Joseph Ketelers  

123 1861 Léocadie Dewienter  Désiré Van Poucke  
127 1862 Rosalie Wellewaert  Louis Hamelton  

128 1864 Amelie De Vriendt  Karel Termote  
130 1864 Modeste Leclercq  Adolphine Boecar  
132 1865 Marie Van de Wattijne  Franciscus Petijt  
136 1869 Coleta Steyaert  Charles Vandevoorde  

143 1874 Eugenie Omey  Louis D’hoedt  
144 1875 Désiré Auguste Corteel Marie Louise Salle 
145 1876 Hortense Van Cazeele  Auguste Dufour  
147 1876 François Edouard Doyers  Marie A. J. Brouckère 
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147* 1873 Rosalie Mathilde Vanden Broucke  Charles Van Duyfhuys  

149 1877 Désiré Pourvoyente  Rosalie De Breuck  
154 1878 Mélanie Victoire Goetgebeur  Edouard Auguste Chenot  

154(1) 1879 Camille Kerkhofs Marie Thérèse Ravet  
154(4) 1879 Justina Clementia Lams Gustave Franciscus Everaerd  
154(5) 1879 Pierre Pilaeïs  Anne Thérèse Vanhercke  

155 1880 Justina Clementia Lams  Gustaaf Franciscus Everaerd  
156 1880 Henri Bucqué  Delphine Aspeslag  
157 1881 Hortence De Meulenaere  Joseph De Keukelaere  
159 1882 Georges Alexis Coucke  Célestine Léopoldine Dubar  
160 1882 Jean Verhulst  Carolien Marie Farazijn  
161 1882 Louise Kirsch  Ferdinand Eijdens  

164 1880 Richard Willaert  Ludovica Maenhout  
165 1882 Emile Van Dycke  Marie-Sophie Brouwels  
167 1883 Léontine Pauline Spiliers  Jean François Bulcke  
168 1883 Donatille Clémence Deveux  Theodule Joseph Bosson  

169 1883 Ida Corsyn  Félix Claus  
170 1883 Isabelle Mabesoone  Adolphe Van Hecke  

172* 1884 Pierre Désiré Cordier  Valérie M. T. Roland  
173 1884 Auguste De Vlieghere  Rosalie De Mey  
176 1885 Léoniede M. E. Allaire  Aimé Constantin Dickschen  
176* 1885 Marie Raid  Charles Herbrand  

177 1885 Séraphine Drubbel  Hippolyte Jean De Pourck  
178 1886 Hendrik De Raedt Virginie Clémence Opstaele  
179 1886 Pierre De Ceuninck  Julie Mathilde Mouton  
184 1887 Ambroise Van Coucke  Julie Bruggemans  
185 1887 Marie-Joséphine Mandeslier  François Greffin  
186 1887 Léopold Bonte  Léonie Gadeyne  
190 1888 Jeanne C. P. Bulens  Jacques Denis Wuyts  
192 1888 Alphonse Bonami  Elodie Pintelon  
195 1889 Joseph François Malegheer  Marie Thérèse Van Maele  
199 1890 Gustave Pierre Bogaert  Rosalie M S. de Laender  
202 1890 Victor E. A. M. Denys  Victorine Marie Vanden Broucke  
203 1890 Léonard De Rouck  Marie Dobly  
212 1890 Marie Van Hecke  Fridolin Morreel  
213 1892 Marie Louise Geers  Arnolphe Van Eessen  

214 1892 Denis-Joseph Lecomte  Marie L. A. Klausing  
217 1892 Marie Louis Smis  Gustave Toortelboom  

218 1892 Léopold Maréchal  Stéphanie Andries  
220 1892 Sylvie Vandenberghe  Julien Van Daele  

222 1893 Félicité Robeyns  Arthur Wyffels  
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223 1893 François Cambien  Isabelle F. M. Verbrugghe  
224 1893 Jean-Arnold Heuschen  Anne-Marie Everaerts 
227 1894 Stéphanie D’hondt  Léopold Beeuwsaert  
229 1894 Karel Puijpe  Melanie Van Hersche  
232 1894 Alphonse Van Loo  Lucie Termolle  
234 1894 Hortense Oppenheim  Oscar Hanneuse  

236 1894 Jean Deley  Mélanie Larue  
237 1895 Marie Lelief  Victor Debruyne   

239 1895 Engelbert Van Damme    Victorine Vools  
240 1895 François Lauwereins  Marie-Sophie  Vandendriessche  
243 1895 Marie Vernieuwe  Edouard J. C. Desseins  
245 1895 Marie Van Damme Jooris Félix  

247 1896 Basilica Mallefeyt Edmond Geers  
250 1896 Bernard Gidée  Barbe Van Steelandt  
252 1896 Thérèse C. C. Vander Hulst  Frantz Brogniez  
254 1896 Justine Verhoye  Hippolite Van Haecke  

255 1899 Médard Mabesoone  Léonie Vrielynck 
263 1897 Victor Vanoverbeke  Rosalie Timmermans  
266 1898 François Lucien Lagasse  Rosalie Desmet  
269 1897 Gérard Edouard Maertens  Emma Marie Stockx  
271 1897 Victor Van Hollebeke  Antoinette Dewit  
273 1898 Alban Regnouf de Vains  Marie-Thérèse Fleurise  
274 1898 Pierre Geerstelynck  Rosalie Gydé  
277 1898 André Neuts  Marie-Louise Van Caillie  
278 1898 Léonie Willaert  Ernest Hubin  
279 1898 Louise Abts  Jacques Focketijn  

280 1899 Edmond Coucke  Philomène Luca  
281 1898 Auguste De Paepe  Pharaïlde Waucket  
282 1898 Edouard Kemp  Marie Beckman   
287 1899 Alphonsine Colin  Antoine Berger  

289 1898 Ferdinand De Busscher  Marie Louise Bouve  
290 1899 Camille Van Hecke  Pauline Veys  
291 1899 Thomas Allaert  Mathilde H. M. Durand  
299 1900 Léontine De Ryckere  Henri Deblaere  

301 1899 Gustave Janssens  Marie Duconlonbien  
304 1899 André Neuts  Marie Louise Van Caillie  
306 1900 Mathilde Desmedt  Richard De Keyser  
308 1900 Auguste De Wymmer  Marie Van Stechelman  
312 1900 Karel De Brouwer  Emerence Denoo  
317 1900 Leopoldus Franciscus Decock  Clementia Cockuit  
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LEGENDE:   
 Mannelijk overspel  
 Vrouwelijk overspel  
 * = Ongenummerd  

    
De bevelschriften waren genummerd tot aan 129, vanaf dan werd de blauwe nummering gevolgd. 
Deze stopte bij 177, vanaf dan werd een eigen nummering verdergezet. 
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Bijlage 2: Grafiek seksegebonden overspel in Brugge, 19de eeuw (tienjaarlijks) 
 
 
 
 

Aantal scheidingsaanvragen o.b.v. overspel per tien jaar (Brugge 19de eeuw)
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Bijlage 3: Afkomst partijen 
 

    n   

  Antwerpen 1   

  Blankenberge 2   

  Bredene 4   

  Brugge 45   

  Dudzele 1   

  Gent 1   

  Heist 2   

  Koolkerke 1   

  Leffinge 2   

  Leke 1   

  Lichtervelde 3   

  Moere 1   

  Oedelem 1   

  Oostende 41   

  Pittem 1   

  Ruiselede 2   

  Sint-Kruis 2   

  Sint-Michiels 1   

  Snaeskerke 1   

  Tielt 1   

  Torhout 2   

  Varsenare 1   

  Wingene 1   
        
 

84%

16%

Stad

Gemeente
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Bijlage 4: Beroepen overspelplegers 
 
     Vrouwen n Mannen n 
      
 Bijzondere 20  Grondeigenaar 1 
 Landbouwster 2  Bijzondere 7 
 Marktkraamster 1  Deurwaarder 1 
 Landarbeidster 1  Politiecommissaris 2 
 Arbeidster 9  Kanselier 1 
 Kleermaakster 1  Zaakwaarnemer 1 
 Huishoudster 2  Chef supérieur 1 
 Huisvrouw 2  Schermmeester  1 
 Dienstmeid 3  Winkelier/boutique  1 
 Prostituee 2  Koophandelsreiziger  1 
 Onbekend 18  Handelaar  2 
 TOTAAL  61  Handelaar in laarzen  1 
   Handelaar in ijzer  1 
    Hotelhouders  6 
    Herbergier  1 
    Café  1 
    Brasserie  1 
    Pâtissier  1 
    Bakker  1 
    Uitbater van strandcabines  1 
    Landbouwer  1 
    Soldaat  1 
    Houtzager  1 
    Molenaar  2 
    Arbeider  6 
    Spoorwegen 1 
    Loodgieter  1 
    Muziekmeester  1 
    Metser  1 
    Tuinier  1 
    Wagenmaker  1 
    Schoenmaker 1 
    Zeepmaker  1 
    Melkboer  1 
    Landarbeider 1 
    Onbekend 3 
    TOTAAL 57 
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Bijlage 5: Beroepen echtgenoten van overspelplegers  
 
     Vrouwen n Mannen  n 
       
 Grondeigenares 2  Notaris 1 
 Bijzondere 15  Bijzondere 1 
 Rentenierster 1  Officieren 4 
 Landbouwster 1  Landbouwer 2 
 Hotel 5  Chef bij de spoorwegen 1 
 Winkelier 1  Ondernemer  1 
 Koopvrouw 1  Ondernemer in openbare werken 1 
 Pianolerares 1  Koopman 2 
 Cabaretière 1  Koopman in vlas 1 
 Arbeidster 3  Zaakwaarnemer 1 
 Landarbeidster 1  Agent de publicité 1 
 Kleermaakster 1  Garçon 1 
 Naaister 1  Bakker 1 
 Kantwerkster 1  Artistiek schilder 1 
 Huisvrouw 5  Cabaretier 1 
 Onbekend 17  Werknemer bij de spoorwegen 1 
 TOTAAL 57  Knoopdraaier 1 
   Visser 4 
    Matroos 4 
    Kuiper 1 
    Timmerman 2 
    Kleermaker 1 
    Laarzenmaker 1 
    Schoenmaker 2 
    Goudsmid 1 
    Mecanicien 1 
    Smidsknecht 1 
    Metser 1 
    Koetsier 5 
    Dienstknecht 2 
    Ijzermaker 1 
    Arbeider 4 
    Schilder 3 
    Muzikant bij het leger 1 
    Piloot bij het leger 1 
    Wachter 1 
    Onbekend 2 
    TOTAAL  61 
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Bijlage 6: Briefwisseling van Esmonde Josephine Catherine Grandpierre (‘Anna’) 
aan haar minnaar, Gustave Lieben 
 
(Gebruikt als bewijslast bij Correctionele en Burgerlijke Rechtbank (i.f.v. 
echtscheidingsprocedure. Bron: Rijksarchief Beveren, EA Brugge B 00001, Bevelschriften 

op verzoekschrift voor echtscheiding om welbepaalde redenen, nr. 60.) 

 

“ Mon Gustave bien aimé, au nom ne ce que tu as de plus cher du monde, brûle mes 

lettres. Et qui renfermait un petit bouquet de fleurs, appelés “ ne m’oubliez pas ”. Tu ne 

sais pas les moyens qu’il emploie pour me faire avouer que je t’aime, mais sois tranquille, 

Gustave, je suis sûre de toi et rien au monde ne me fera changer… Je me suis dit souvent 

comme toi qu’il serait préférable de mourir que de vivre séparés comme nous le sommes… 

En souffrir bien toi, mais je vois naturellement plus souffrir que toi, ici je ne suis jamais 

seule, j’ai là ce tourment qui me parle toujours de toi pour me faire de la peine. J’ai tout 

souffert depuis ton départ, que, moi aussi, je me néglige… Je vais tâcher de ne plus tant 

pleurer, car j’ai peur que tu me trouves laide… Tu regrettes de ne pas avoir la bar la 

digue… Je me puis la regarder sans que les larmes me viennent aux yeux, comme le soir, 

quand je prends le thé, et bien il m’arrive souvent de me sauver de table pour ne pas 

éclater. Et tu ne sais pas combien cette maison me semble triste depuis que tu n’y viens 

plus… Je l’ai prévenu que je ne voulais pas voir de monde, je veux vivre pour toi seul. Je 

croirais commettre un crime, que d’aller dans le monde sans toi… Tiens, il faut 

absolument venir à Gand cette semaine… il faut que je te vois bientôt… J’embrasse tous 

les jours le petit et pour toi, il t’aime tant… Il [Dietz] est furieux contre moi, que je ne veux 

plus sortir… mon Gustave il ne faut pas aller en mer, il ne faut pas quitter ton Anna qui 

t’aime… il faut tâcher de venir à Gand jeudi… Je donnerais des ans de ma vie pour être un 

instant près de toi, il n’y a que sept jours que tu es parti, il me semble que ma vie entière 

n’a pas été si longue. Ton Anna. “ (mei 1842) 

 “ il ne faut bien du courage pour rester ici, ... tu comprends bien ce que je veux dire, je ne 

sais quand je pourrai venir à Gand, ... il faut cependant que je te voie,  ... je n’ai plus de 

ménagement à prendre avec lui, je lui dis toute ma façon de penser, je ne veux pas qu’il 

croie que jamais je pourrais l’aimer encore, non, rassure toi, mon Gustave, il sait fort bien 

que je ne l’aime pas, je ne le lui cache pas, au contraire, et voilà pourquoi, il est si 

furieux ” (25-26 mei 1842) 

“ quel malheur que tu ne sois pas venu, nous aurions été seuls tout l’après dîner, car il est 

allé à bruxelles. [...] je n’ai qu’une seule pensée, c’est toi, ma vie c’est toi, mon espoir 
c’est ton retour... c’est l’espoir de te revoir bientôt qui me fait vivre, nous ne devons plus 

être séparés, moi je ne vivrais plus longtemps si tu partais en mer ” (4-5 juni 1842) 
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“ Gustave mon bien aimé, me vois-tu bien dans cette chambre, que tu viens de quitter, là, 

où nous étions ensemble, il y a quinze heures que je souffre d’être seule ici, mon lit est 

ouvert, le verre la bouteille la serviette tout est encore là ; mais je deviens folle de me voir 

ici, j’espérais te trouver encore, mais non, tu es parti à 6 heures en même temps que 

moi [...] Et si tu savais, écrit-elle encore, que j’allais revenir, dis moi Gustave comme tu 

serais resté n’est-ce pas, vois donc de neuf à six heures nous aurions été ensemble, mon 

dieu que nous aurions été heureux... si tu me voyais, ... tu aurais pitié de me voir Gustave 

que nous somme malheureux... je suis allée prendre ta mechante lettre, mais que tu es donc 

injuste.. tu dois bien comprendre que, si je  doutais de toi un seul instant, je ne voudrais 

plus vivre..., si j’avais douté de toi, je ne t’auras pas confié mon honneur, celui de mon 

enfant. Une femme, du moins ce qu’on appelle une femme, ne se donne pas, comme je me 

suis donnée à toi, sans être aimée de celui qu’elle aime. Je devrais plutôt dire que, c’est toi 

qui doute de moi, car tu me dis... qu’un jour peut-être je ne t’aimerais plus ; mais tu ne 

sais donc pas que c’est impossible, ton amour c’est aussi ma vie, à moi ; si je te perdais, je 

ne vivrais plus, moi aussi j’aime pour la première fois, je n’ai jamais aimé que toi et je le 

jure que jamais je ne changerai. Ecoute-moi, hier j’étais heureuse, près de toi, j’avais 

oublié tout ce que j’avais souffert, mais maintenant je pleure. Hier soir je lui ai dit que je 

resterai dans la maison pour mon enfant, mais que je ne serais plus rien pour lui, que tout 

devait être fini entre nous et pour toujours. Tu dois être content de cela... c’est moi, ton 

Anna, qui te supplie de ne pas partir et de venir à Ostende... me donner du courage pour 

vivre... n’est  tu pas ma vie, loin de toi je ne vis pas, mon dieu. Si ce n’était pas un crime 

de quitter mon enfant, je voudrais mourir plutôt que de vivre loin de toi, mais, pour cet 

enfant, Gustave, nous ne le pouvons pas... il me maudirait. Nous vivons pour lui.... notre 

vie ne nous appartient pas, tu ne comprends si bien, tâchons d’avoir confiance dans 

l’avenir, un jour, peut-être, serons nous heureux comme dans ton rêve tu sais bien 

Gustave, te rappelles tu aujourd’hui, il y a 3 mois, nous étions ici, dans cette chambre. 

Comme je ne  pourrai plus venir ici il faudra m’écrire à la même adresse à Bruges. Mais 

toi, mon Gustave, ne pourrais tu pas venir un jour, dimanche par exemple, dieu, je 

suis heureuse, rien que d’y penser... tu viendras n’est-ce pas, si tu peux. Je vais quitter 

cette chambre d’où j’emporte deux morceaux de cigarettes qui sont à toi, la moitié d’un 

journal, qui était sur la table. Mon dieu, Gustave, nous nous quittions heureux et content 

hier, nous espérons n’être séparés qu’un instant, que n’avons nous su ce qui nous 

attendait... je serais restée près de mon Gustave... il faut que je te gronde pour m’avoir dit 

hier que tu ne me diras plus que tu pleures. Mais c’est mal à toi d’interpréter si mal ce que 

je dis. Il ne lui ai pas dit que c’était lâche de pleurer, je lui ai dit seulement qu’à sa place 

je ne voudrais pas faire voir ma souffrance à une femme qui vous déteste. Toi, Gustave, 

serais tu assez faible de pleurer pendant huit jours devant une femme qui vous dit je ne 

vous aime plus et je vous hais? Non, n’est ce pas, tu serais trop fier, trop noble pour le lui 

montrer, tu souffrirais en secret. Voila du moins ce que je ferais moi. Je ne demanderais 

pas de pitié, je n’en voudrais pas. Mais dire à une femme je vous aime ; je pleure pour toi ; 

je ne trouve pas qu’il faut être faible pour cela, mais bien au contraire, et je t’en voudrais 
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si tu ne me le dis plus, c’est une si grande consolation que de pouvoir pleurer, il me semble 

que cela soulage. ” (16-17 juni 1842) 

“ Car, si tu pars, je ne vivrai plus longtemps, tu sais bien, n’est-ce pas, que moi aussi je 

n’ai que toi, comme toi tu n’as que moi [...] Je suis rentrée hier soir de Gand bien malade, 

mais dis moi donc que le démon l’a poussé vers nous il  n’est pas venu hier, il n’a pas ôsé. 

Sais tu bien que je m’en veux de ne pas avoir eu le pressentiment que tu était parti par le 

premier convoi; au lieu de rester toute la  journée dans cette chambre  j’aurais pu passer 

cinq heures avec toi... nous sommes bien à plaindre. Dans ta lettre, que j’ai reçue hier à 

Gand, tu me dis : je viendrai demain, tu pouvais donc méchant! Tu le regrettes maintenant 

j’en suis sûre, nous aurions été seuls depuis onze heures jusqu’à neuf heures. Sais tu bien 

Gustave qu’il ne nous arrive rien d’heureux. Vois dimanche et puis mercredi et puis jeudi, 

nous aurions pu passer la journée ensemble. Autien de cela nous avons l’un malheur sur 

l’autre. C’est horrible. Il faut tâcher de venir dimanche... je t’attendrai ; si tu ne viens pas, 

ii faut que je tâche de te voir dans la semaine à Bruxelles, je te dirai le jour... tu dois avoir 

reçue ma lettre d’hier de Gand... je crois qu’on se doute de rien dans cette maison. 

Il  voulait me faire sortir aujourd’hui pour le monde dit-il, mais je ne l’ai pas fait... que 

ferais-je à la digue maintenant que tu n’y es plus, le monde pour moi c’est toi ” (18 juni 
1842) 

“ écoute moi mon bien aimé, il faut que je te voie, il faut tâcher de venir a Bruxelles, tu 

n’as qu’à me dire le jour, j’y viendrai, et ... je prendrai le dernier convoi. Je lui dirai que 

je vais à Bruges, sans cela il ne me laisserait pas aller, car il craint toujours que je ne te 

rencontre. Voilà pourquoi il ne veut pas que j’aille à Bruxelles... je ne vois pas de monde 
depuis ton départ... quand il sort en ville, on demande si je suis malade... il est fâché 

chaque fois qu’on lui demande après moi, il évite de sortir à cause de cela. Je ne sais 

quelle vie je mène ici depuis ton départ... pour que je vive, il faut que je te voie ; ma vie, 

mon âme c’est toi... ” (27 juni 1842) 

“ tu me dis que tu viendras passer ici quinze jours. C’est bien heureux... sais tu que je 

crois que tu ne peux plus lire mes lettres. Voilà deux fois que je te demande de me dire le 

jour que tu pourras venir a Bruxelles, tu ne me reponds pas à ce sujet. Je vais commencer 

à sortir un peu par calcul, tu comprends, pour pouvoir sortir avec toi quand tu viendras. 

Ecoute moi mon bien aimé Gustave : devrais tu quitter le pays quinze jours pour avoir ta 

démission que tu devrais le faire, si tu devrais aller en mer. Tu comprends que ce n’est pas 

pour moi seul que je te dis cela, mais aussi pour toi pour nous enfin. Viens vite je suis si 

impatiente de te voir ” (1 juli 1842) 

“ tu as pu croire que je serais partie sans qu’il soit venu? Ton coeur ne disait donc pas 

qu’il devait être là, puis que je ne revenais pas. Mon Dieu que je souffre... et il fallait 

encore ce malheur de plus que tu doutes de moi. ” (3 juli 1842) 
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“  la ville a un aspect de fête... tout cela me rend encore plus triste, il voulait me 

faire  sortir, mais j’ai refusé, je préfère rester pour écrire, il est avec mr. Auguste, qui vient 

souvent, et j’en suis contente, parce qu’il sort avec lui et  je puis t’écrire a mon aise, et 

toi... pense tu bien à moi... je voudrais quelque fois partir d’ici. Chaque place, chaque 

objet que je vois, que tu as touché, me rappelle trop bien combien je suis seule, maintenant 

que tu n’es plus là. Tu n’iras pas en mer, mon Gustave. Cette idée, que tu pourrais partir 

me tue. C’est  l’espoir de te voir qui me fait vivre ” (4 juli 1842) 

“ je t’ai fait de la peine. Mon dieu pardonne le moi, j’avait tant souffert et puis tu me 

disais qu’il n’était pas venu. Oh cela  m’a fait tant de mal, tu dois me comprendre que 

c’est la justement parce que j’ai tout fait pour toi que je ne pouvais plus rien pour te 

prouver que je t’aime... Ecoute moi bien, pour que je te pardonne, il faudra bien suivre les 

ordres du médecin, bien te soigner, songe que tu n’es plus seul, que tu dois le faire pour 

nous, car ta vie ne l’appartient plus, tu sais cela. Je pense que nous ferions bien de 

remettre notre voyage de B... ; pour y aller, je voudrais être sûre de te voir car sans cela je 

n’ai rien à y faire et puis il faut qu tu saches que je ne lui dirai pas, je devrai faire 

semblant d’aller à Gand, et puis lui dire que je suis allée à B...  parceque si je le lui avait 

demandé, il ne me l’aurait pas permit ; écout, veux tu me dire si tu es sûr d’un jour, dis le 

moi, fixé moi l’endroit où tu m’attendras, mais fais attention de ne choisis ni samedi ni 

dimanche parceque ces deux là il y a un convoi qui part d’ici à sept heures et demi et il 

pourrait venir nous surprendre... dans tous les cas je ne prendrai jamais d’autre convoi 

que celui de quatre heures (de relevée). C’est le plus sûr pour qu’il ne puisse venir nous 

surprendre, crois-moi, je t’aime bien plus que tu ne le penses, tu devrais voir, comme tout 

m’est indifférent tout ce qui n’a pas de rapport à toi... si tu savais combien je souffre de 

devoir brûler tes lettres, mon dieu, je serais si contente de les garder, je pourrais les lire 

quand je suis seule ” (7 juli 1842) 

“ il le faut, dit-elle pour toi... et  pour moi. N’ai je pas besoin que tu me donnes du 

courage, que tu me dises : Anna souffres encore, un jour viendra que tu sera plus 

heureuse. J’ai tant besoin de t’entendre dire que tu m’aimes, que tu m’aimeras toujours et 

que tu ne me quitteras jamais. Si tu savais combien je suis malheureuse ici, tu aurais pitié 

de  moi,  personne à qui je puisse dire un  mot, ce n’est qu’à mon petit que je puis parler 

de toi, on dirait, qu’il me comprend, il me dit toujours qu’il t’aime tant. ” (9 juli 1842) 

“ Adieu méchant, qui ne me répond jamais à ce que je lui demande, je suis bien folle de te 

le demander si souvent n’est ce pas, tu vois te moquer de moi il me semble, mais je t’aime 

tant moi que rien ne me coûte ” (13 juli 1842) 

“ il m’a fait  une scène horrible hier, quand je suis partie chercher ta lettre, il n’ôse plus 

se montrer dans le monde, dit-il, parceque le monde remarque que je m’absente si 

souvent... Oh, je serais si heureuse de ne plus te voir dans la marine. C’est bien que l’on 

n’a pas de famille, mais toi Gustave c’est bien différent,  n’est ce pas. Ils  tient c’est trop, 
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je ne puis pas tout dire moi, je ne puis pas m’exprimer comme toi... Ecoute il faut que tu te 

décides, cette vie ne peut durer.. J’ai été forcé de lui dire ce que tu sais, mais il n’y croit 

pas... J’ai fait aussi ce que je disais dans ma lettre de Gand, depuis mon retour tout est fini 

entre nous, j’ai bien fait n’est ce pas Gustave, ne trouves-tu pas, que c’est là encore une 

raison de plus pour quitter la marine ; comment pourrais tu me quitter... car tu sais que je 

n’ai que toi, et songe donc qu’il viendra un moment où je ne pourrai plus quitter pour 

chercher tes lettres. Que veux-tu donc que je devienne alors ; oh tiens je n’ose pas y 

penser. Oh tiens je suis folle quand je pense que tu pourais ne plus être là, quand... ; oh si 

cela était vrai, ce qu’il dit de toi, tu serais l’homme le plus vil, le plus lâche qui existe. Oh 

mais ne crains rien, mon Gustave, je suis sûre de toi comme tu peux être sûr de moi ” (juli 
1842) 

“ mais, pour que je sois sure que tu viendras, il faudra m’écrire une lettre ici pour lui, cela 

voudra dire que tu consent à faire ce que je te demande ” (20-21 juli 1842) 
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Bijlage 7 : Bekentenissen tijdens ondervragingen voor de correctionele rechtbank 
Brugge door Esmonde Josephine Catherine Grandpierre 
 

(Gebruikt als bewijslast bij Correctionele en Burgerlijke Rechtbank (i.f.v. 
echtscheidingsprocedure Bron: Rijksarchief Beveren, EA Brugge B 00001, Bevelschriften 

op verzoekschrift voor echtscheiding om welbepaalde redenen, nr. 60.) 

 

“Que dans son premier interrogatoire, subi devant monsieur le juge d’instruction près ce 

tribunal le huit août 1800 quarante deux, ici joint en entier sous le nr. deux prérappelé, la 

femme de l’exposant a répondu entr’autres “ j’avoue que Gustave Lieben, aspirant 

de  marine, était mon amant et que j’ai eu des relations criminelles, c’est-à-dire un 

commerce adultère avec lui. Ces relations criminelles ont commencé il y a plusieures mois 

sans que  j’en puisse préciser l’époque, et le vendredi et le samedi (vingt neuf et trente 

juillet dernier) j’en ai encore eues avec lui ” 

Que,  dans ce meme interrogatoire, , elle a avoué avoir entreteneue avec Lieben une 

correspondancee amoureuse, que d’abord elle lui écrivait directement, mais que depuis le 

trente mai 1800 quarante deux, époque à laquelle une lettre, écrite par elle à Lieben, n’a 

pas été remise à ce dernier, elle lui a adressé toutes ses lettres sous le nom supposé de mr. 

Delacroix, poste restante à Anvers, et que les lettres prérapelées du trente mai, et du vingt 

cinq juillet ont été effectivement écrites par elle à son amant Gustave Lieben. 

Que dans son troisième interrogatoire, subi devant le même magistrat, le vingt sept août 

1800 quarante deux, ici joint en entier sous le numéro deux prérappelé, elle répondit à 

l’interpellation, qui lui fut faite, quand elle avait fait la connaissance de Lieben “ au mois 

de mars 1800 quarante et un quand il est venu de temps à autre à notre maison jusqu’au 

vingt neuf avril de la meme année, époque à laquelle il est parti avec la ‘Marie Louise’. Il 

me fit remettre alors une lettre, où il me disait qu’il partait, et que pour mon honneur et 

mon repos, il  ne reviendrait plus. Cette lettre, je me suis hâtée dela brûler, pour ne pas 

donner des inquiétudes à mon mari, et parceque je croyais que ce jeune homme aurait tenu 

sa promesse. Cependant il reparut chez moi le sept octobre, le jour même de l’arrivée de 

son navire à Ostende, et depuis lors, ses visites devinrent de plus en plus multipliées, mais 

je ne m’en défiai pas, parceque je le croyais guéri de sa passion, et parcequ’il se montrait 

ami de mon mari et tenait à mon égard une conduite très reservée. Peu a peu ses assiduités 

devinrent plus fréquentes, et il devint enfin mon amant, mais nos relations ne devinrent 

criminelles, comme je vous l’ai déjà déclaré, que quelques mois avant  le terrible 

évenement, c’est-à-dire, si je m’en souvient bien, au mois de mars dernier ” 

Que dans son sixième interrogation, [...] elle y a fait les réponses suivantes “ A elle exhibé 

trois lettres, par elle écrites à Lieben, ne portant pas de date et à nous également rémises 
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par la mère de l’homicidé  répond. “ Ce sont trois  lettres, que j’ai écrites à Lieben lors 

qu’il était encore à Ostende et avant son départ pour Anvers. A elle successivement exhibé 

vingt et une lettres, par elle écrites à Lieben portant respectivement les timbres des 25 et 

27 mai, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 21,  23,  25 et 27 juin, 1, 3, 4, 7, 9, 13, 17, 21 juillet 1800 

quarant deux, et  une sans date ni timbre, à  nous également remises par la mère de 

l’homicidé répond  “ ces vingt et une lettres sont des lettres d’amour, que j’ai écrites à 

mon amant à Anvers, tantôt sous son vrai nom, tantôt sous celui au nom de sa mère 

Delacroix. Ces vingt et une lettres, avec celle interceptée par mon mari, le trente mai, et la 

dernière trouvé sur lieben, sont les seules lettres d’amour que je lui ai écrites à Anvers. 

Celle, qui ne porte ni date et ni timbre, a été écrite à la fin de juin ou au commencement de 

juillet, ainsi ce n’est pas comme vous le croyez, la derniere que je lui ai adressée. Celles, 

que Lieben m’écrivait en réponse, m’étaient adressées à Gand ou à Bruges, poste restante, 

sous le nom de madame de Nieuport, nom qu’il m’avait fait prendre, et sous lequel j’allais 

moi-même réclamer et reçevoit ses lettres. ” 

Que par jugement du tribunal correctionnel, siègeant à Bruges, en date du vingt du onze 

février 1800 quarante trois, dont une grosse dument enregistrée, est jointe à la présente 

demande, sous le numéro quatre, le dit jugement passé en  force de chose jugée, comme il 

conste par le certificat de monsieur le greffier près ce tribunal dument enregiistré ci-joint 

sous le numéro cinq. 

La dite demonde Josephine Catherine Grandpierre (surnommée Anna) épouse de 

l’exposante a été condamnée à un emprisonnement de six mois, et par corps aux frais du 

procès, comme convaincue de s’être rendue coupable d’adultère avec Gustave Lieben, 
aspirant de marine à Ostende, dans le courant de l’année 1800 quarant deux, et 

notamment les vingt huit, vingt neuf et trente juillet de cette année. ” 


