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DE DNTUCHT IN HET DUDE GENT .ell 

lk stel mij voor er,n bijdrage te leveren tot de geschiedenis 
der ontl1cht hiel' Le lande. Aileen Gentsche toesLandell wilen 
worden bekend gemaakt, ten einde zooveel mogelijk r,enheid 
in het opslel Ie verkrijgen. 

VOOI'OP moet ik waal'schllwen legen verkeerde beoordeelingen 
in zake zedelijkheid del' vorige eeuwen. Alles is belrek
kelijk : zoo ook het goed en het k waad, de bepaling der 
lofbare en slrafbare daden van uen mensch. Een paal' voor
beelden : Wie in de middeleeuwen iemand vermool'dde, werd 
zelden zelf leI' dood veroordeeld en onLkwam het dikwijls met 
een mondzoen en cen bp.devaarL. met cen scbadeloosstelling 
ann lie "el'wanten van den atlijvige; terwijl cen diel zeer 
dikwijls werd opgebangen. TOL ill de XVI' ep'lW nog werd een 
valscbe mUlller ill een gl'oolen kelel met zieocnd water of olie 
geworpen «tot er de dood na volgde» - thans kl'ijgl zlilk een 
misdadigel' slechts cen korte gevangenisstraf, Met de be~rippen 
OVCI' de goede zeden in de "el~schillige tijden is het evenzoo 
gesleld. Wie dus over toestanden van voor eenige eeuwen 
oordeell volgens onze huidige begrippen vall zedelijkbeid, velt 
cen volkomen valseh oordee!. 

DE llEGRlPPEN VAN ZEOELIJK.HEID DER OUDE GENTBNAARS. 

Op het eiude der XfVe eeuw leefde Ie Gent een dichter van 
groote verdiensten: Boudewijn vander Lore was een ijverig 
vool'standel' van's lands rechlcn en V1'ijheden en een apostel 
van de goede zeden. Dl'ie diehtwerken zjjn doOl' hem gcteekend. 
De Maghet van Ghend is zeke .. een del' schoonste swkken van 
de A .. teveldeneeuw : het verheerlijkt den moed de .. Gentenaars 
in hunnen strijd tegen gl'aaf Lodewijk van Male. Wij tretTen 

(1) N.druk ie slreng1'erbodea. 

" Y"j 
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er deze mooie venen ill, die "oor de kenspreuk van den zanger 

kunnen se lden: 
~ Suvcr leven cude vri 
• Gae' vocr gout, voer dierbaer stene(l) • 

In Die', Tijt' Yet'iies{2.) schandvlekt hij hel bandeloos leven 

tijner tijdgcnooten . Daar lezen wij o. a. : 
• Die pennino os dcr werch bere. 
c DRI seande WIS, dnt 's worden ere, 

Dol crc was, dal 's worden sconde, 
• Cods vrlcode 'Ijn der werelt vinnde. 
• Ole gocdcrticrne heet men beesten, 
• Bnde dat vole dal stecrU met reeston; 
c Eodo ai huwen sonder "ruehl, 

Oude kirIL8chcit os wOl'den joccht, 
• Bode jongbo kintsehell, die niot en weef, 
• Mocel men wOlhoudcrs ochte beleel . 

lIet werden kinder'c l'iddcrs en papcn, 
.. Deen kinl gaet hi dOli andel'on sin pen. 
• Ber hore enoch 08 vcrjaCl'I; 
• Si gaen gbewapenl sondel' bacrl, 

Ble die moerL andorell, sOllder nijl. 
• Vrouwen dra~hell mans abijt, 

Ole Allnna gnell g:heelceL als wive, 
Nicmco en mach sondo doen mcuen live, 

• N. dill worrt der Iuxurien. 
" Manne, maghe oodc ghebuerell 
" me anderen haer wIve onlvrien ; 
" Papen ende welboudOts die bouden amion, 
• Bovoll haer bclor .... n Irouwen. 
" Leltet seamon hem die vrouwen, 
" Die maegbdc hebbcn bout gbellel; 

Bastardle varlllgbc gact 
Boven wotteliic.e trouwe. , 

Zledllar een beeld van den loesland der zedelijkheid Ie 
Gent ten tijd e van ))hitips van Arlevelde. Dal vander Lore 
niet overdrijft, blijkl uit de geschriften van zijne tijdgCllooten; 
om er zioh van te oycrluigen, leze men bet opslel Le. idee. ef 
Id moour., 111. in Prof. L. Vanderkindere's Sieele dcs Arlev~ldil . 

Ik. zeille. dal Doudcwijn vander Lore nog cell derde door 

(1) Grdrukt io de O"dulu'lIlOhe (}tlUllhttm d,r XII", XIU'''' XI yo ftlno.", 
uhl"l'1't1l. dolor Jon"b~ I'lf. BI.O.lUlillT. G,ut, L. llebb.JYQck. l&it, II, t Oti. 

(!J) Id.m , II. tOO. 
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hem geteekend dichtstuk aehterliet : In Achte Pel'sane 
Wcnschen(1) brcngt de zanger ten looneele : 

• Ecn riddel' wel .gheiIeer, 
" Een maghet va,n hoogher eonnen, 
• Eude cen c!el'c vlln wiser lecr, 
& Met eCHre rressche nonnen. 
« Een mocnc mct eenre haghine, 
• Een pape ende een gehuwet wijf. 
rCI'wijl I si dl'ollcken wei endc at en 
" In een vri ghelaeh I ,. , . 

komen' ze overren, dat hij of zij het gelag betalen zal, die 
tcn opziehtc van zijnen staat de buiterrsporigste wcnsehen 
ZOIl doen boorel/. Dan gaal de boert aan den gang. 'l Is cen 
aardig stukjr, maal' zekel' zou geen diehter van onzen lijd 
die verzell in eell eerbaal' gezelsehap durvell vool'llragen! 
\~7at sehreven en zongen dan vanden Lore's tijdgenooten, 
die gern zedf'prekers waren als hij? 

EOIl zeer kellmerkende sehets va; den loestand del" zedelijk
held ill de twe\l volge nu e eeuwen, de XVde en de XVI"', geefl 
ons de j oal' lij~ cite bedeva81't der GenlClH\arS naol' Houthem, 
Waal'I)Vel' wij reeds 'pl'aken ill den ~cl.n Jaarga ng van Valles
ICI~1Ide . 8m'i'lln 'I'en \Vij hier sleehtli dat I'uim 1200 karrcu cn 
lIel denle del' Gentsche bevolkillg naar Hou/hem lrok, om er 
cen s ansciJell dllg ell een ga nsehen uaehl Ie vCI'blijven. Wat 
daa l' geb urue is mel geen pen te beselll'ijven : menige jongc 
dochlel', gehuwdc vrouw or wed~we dl'oeg de gevolgeo van de 
liclI duizend .roodelijke zonden , die el', volgens e'cn sclll' ijver 
der XVldl eellW, werden bedreven. 

Kwam die losbandigheid van dllizenden slechls een maal 
's jaars len tooneele, ze leefde dagelijks voort in een aantal 
plaatsen, die wei niet als openbaar, maal' oak niel als eigenlijk ' 
geheim klln nen worden aanscholl wei. Wij bedoelen de ~toven. 

Sloven waren, even als herbergen, plaatsen, waar men 
gcwoon was bedden le dekken, d. i. mensehen te logeeren(2), 
Ze verschilden van de herbel'gen, 'doordat ze lev ens ook 

('l) Ou;lv/lIemsahe Geclich/e .. , II, 111. 
(:!) Rekenillll der "acl Genl Ol'cr 1486-87, fO 240. 
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badhuizen waren. In de oorkonden van to schepenjaren 
Uil hel midden de .. XIVd' eeuw vond ik vier stoven vermeld (1); 
maar aangezien op 10 jaar slechts een klein deel van zulke 
geslichten werd verkocht of belast, en daarom in de Jaarregis
ters vermeld staat, mag men gerust aannemen, dat er weI 
10 maal zooveel waren, wat voor een bevolking van hoogslens 
00,000 inwoners nogal schikken kan. 

Om een nagenor!; juiste beschrijving Ie geven van een stoof 
olllbreken mij tot nu toe voldoendc iulichtingen; de zaak is 
des Ie meer ingewikkeld door hel beslaan van een bijzondere 
800rt inrichlingen, die men potstoven noemde(2). \Vij weten 
dat er sloven waren VOOI" elke kunne afzo"dcrlijk, en andere, 
welke door mannen en vrouwen werden bezocht ell -- waar beide 
geslachten samell baadden. De eerste dl'agell den naam van 
mannrn- of van vrouwenstoven, de andere heclten korlweg 
sloven. Despars \'el'tt'll dat len jare 1579 "binnen Ihien maenden 
" lijts over ' de 1400 persoonen aileen int Gllelldtsche(3), waer 
~ hier waer daer, in taveernen, stoven, bordeelen, caelspelen 
« Imde andere dierghelijcke loketten, zeer deerlick. verslegheu 
~ ende vermoort waren(4) •. In 1447 verwijt een vrouw aau 
een andere, dal zij haar gezien heeft ill eell stoor, liggellde 
onder een anderen man dan haren echlgenoot(ti). In de 
hooger vel'melde boel't van Boudewijn vanden Lore wenscht 
de monnik, dat hij mocht met de begijn 

« Baden cnde sloven 
« Altoe8 ende banckcttcl'en, 
" Spdnghen t dansen, hovcn, 
" Dohhelcn, goel vertCl'cn. ) 

Die inlicbtingen volstaan om zich een denkbeeld le geven 
van wat er in de stoven gebeurde. ' 

Een afbeelding van eell sloof der XVd. ceuw viudL men op een 

(t) Stadsal chief Ie Gent, t· JUnI'rellj,'er: i3tll, f· HI, - Lj'jl, 36 I' en 38, 
2" Jnorre9 ",'er: 1362, fO 10 ", - 1300·67. fo '';,l ., 

(,!) De Pott~I', Ge,,', 111, 31i~ , 
(S) Gent en de blJ Genl beboorende Iledea en lIemeenl(lll. 
t') Cronijcke .... vall Vlaende,.ell. 11, 4!l7. 
(ts) .'it •• sarchief te Gent, Zoendilliboek, 1,'-'7, f· H. 

1 
-', 
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del' balkcn van het stadhuis te Damme(l): een man en een 
vrouw staan geheel naakt in een groote kuip tot bij de schaam
deelen in het water; een dicnart:'s bl'engt nag WaleI' aan en een 
man staat van achIer een schutsel het looneel Ie uespieden. 

Het kan niet gezegd worden dat hetgeen in de stoven · 
gebeurde eigenlijk veel aanSloot gaL Hoe alldel's te verklal'en, 
dat Cen man VOOI' de Schepellen kornt om de volgcnde akte te 
doen opnemen in hel Sehepenboek, even als ",al'e het een eell
voudige handelszaak : 

• Kenlic ziJ (allen) dat thornaes debbaut eornmen es (VOOI' 

• Schepenen) kende ende leide tlat hij tachter ende schuldich 
• (es) lijsbetlen lsornmels de somme van IJ libel's XV J schel
([ Iinghen grooten gord scult ouer hare detloratie ende maech
• delike IlCere Ie beLaelne XX schellillghen tsenle martinsmesse 
([ ende XXX V J schellinghen groote II te meye beede eerstcom· 
« rnende ende deen naer dander volghende versekert (vp al 
« tsijne) ende voort ziin boorghen ouel' hem ende ele ouel' al 
• jan de cleere van vra<lene ende rogiel' vanden beerchmost 
• actum X octobris anna (~I.CCCC.) LV ('1), » 

Naluurlijk waren er ouders, die meer dan andere ovei' hunne 
dochters waakten. Ais IIU een jongeling niel tol zijne begeerte 
geraakte, vond lIij niets eenvoudiger dan lIet meisje aan hare 
ouders teontrooven, haar Ie schaken. Daal'loe werd list of geweld 
gcbruikt en lieht yond hij helpers onrlel' zijne vrienden. In de 
XIVd. en in de vorige eeuwen vooral waren sehakingen volstrekt 
!liel zeldzaarn, hoewel slrenge straITen op zulk misdl'ijf SlOfJ

den. Het Groot Charter ten jal'c i 297 dool' graaf Gwijde aan de 
Gentenaars vedeend, bepaalt, dat wie een vrouw verkracht, 
zoo dat men het door haar hulpgeroep vel'neeml of dal zij er 
zich over beklaagt aan Baljuw en Seliepenen, zal onthoofd 
worden, evenals zijne helpers (3). Volgens het voorbod del' 
Schepenen vall 1218 zal hif, die een VI'OUW schaakt tegen hal'en 
dank, onthoofd worden, of buiien de wet gesteld, zoo men hem 

(t) L. Macquet. Hill. d, I(/, ville de Damme. Bl'ugel, Daveluy.18tS6, 2' plaat. 
(2) St.dslrchief te Gent, Jaar"tgi,t. r, 14::i::i-:l6, [0 21. 
(3) COIIWme. de la ville de Gand, pll' Gheldolr, I, .'tl1. 
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niet vatlen bn; zijne helpers ondcrgaan dezelfde straf; wie cen 
VI'OUW o\'cl'hanlt om zich te laten sehaken, zal den neus afge
sneden wOI'den(1), De Keure, door gravin Margal'ethaomslreeks 
het midden del' XliIdo eeuw vf'l'Ieend, bepaalt, dat hij, die een 
jonkvrouw met hare loeslemming sehaakt. een boet van 60 pond 
zal oploopeu en een ban van tlrie jaal'; de vrouw zal hal'e 
goederen verliezen. zoowel die, welke ze reeds bezil, als die, 
welke. haar laler nog kunnen toekomen (2 J • Nagenoeg hetzelfde 
"intit men in het Groote Charter van 1297 (3). 

Streng gereeht, zal men zeggen! Maar ja wei: veel meer 
dan thans gold in de middeleeuwell de spreuk : II est avec 
Ie eiel des aceommoucments. Ziehiel' een oorkonde, door 
de Sehepenell gcboekl ell waaruil weel'al blijkt, tiat een zeden
zaak ill de XIVde eeuw dikwijls net als een handelszaak- we I'd 
afgedaan : 

« Kenlie zij (allen) dat alse jonevrauwe lijsbette vanden dale 
«jans doehter bi hal'en goeden daneke ende vrien wille 
" onlseoue(4) en de wreh gine vte l.llcrs vaders ell moeders her
• berghe met jannc den bastaerde van massemine vtel' goedel' 
c jonslell elide vriensehepen die zij had den Ie mallie andren 
« waerd .. , So siin eommen vor seepenell vander euere jn ghend, 
• baudine van zwijnal'de ende jHcoppe pail'saise ... jan vanden 
« dale \'orst'ijt ende joncvr3uwc mergrielen siin wettelie wijf die 
~ vader ende moeder siin van jonevrauwe Iijsbetten vorseijt, de 
« welke kenden rnde verlijeden, dal hetes bi haerliedel' consenle 
• Jallcke elide wille dat jonevrauwe lisbelle haerlieder doehte 
« vorseijt geweest heeft mellen vOl'seijden janne den bastael'd 
« elide al diel'ghelike keodc jOllcvl'auwe lis belle vorseit ende 
" zcidell voert dal zij hi~raf te negheenel'c daghen eneghe claghe 
• doclI zouden ouer den \'ol'seiden janne ende hier vp zo hebben 
c jan ende joneVl'3uwe mel'gl'iele vorseil jonevrauwe lisbetle 
c harer doeltter vorse;t wederghenomen in haerlieder hel'berghe. 
" aetum anna domini ,\iCCC cnde LIIIJ. XIJ die junj (til., • 

(I) COIi/lmll! " de /" vt/lc d. Gaad, par Gheldoll, I, bIz. ~Ot. 
(2) Idel1l, bl~, ,OJ. -til) ]dem, biz 4~I, - (') = Ontschaakte. 
(tS) Stadaarchief Ie Gent, Jaa"f'egiBter iSIS'. f· 13', 
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Maakte men voor dergelijke zaak al niet meer omhaal in den 
adel, wat moest het dan zijn in den derden sland? 

Een kenmerkend teeken van den toestand del' zedelijkheid in 
vl'Oeger lijd zijn de talloos voorkomellde gevallen van eeht
breuk. Oat zulks in XVldo eeuw zeer gewooll was, schrijft Oam
houder (1 a62) toe aan het C SOl'lelyckel' punicren» dezer 
misdaad dan voorheen i • misschien oak, voegl hij er bij, om
I dal zij sclve (de rechlers van dien lijd) daer mede besmel 
I ende besmeurt sijn (1). • 

Een natulll'lijk gevolg van de losbandigheid is hel groote 
aanlal baslaards, dat men vroeger ontmoelle. Men villdt ze ver
meld in vele oorkonden, en lJiet zelden WOI'dt blj hunnen naam 
de bijllaam bastaard gevoegJ. ~'1en denke echlcr niet, dat het 
een groote schande was lIit een onwetlelijke verecniging gespl'o
ten Ie zijn : de bastaards van prinsen en mindere edellieden 
bekwamen niet zelden de ~ehoonste amblen. Om buitell Gent 
niet Ie gaan, wijs ik et' op dat Rafael Mel'calel, de kunstmin
nende abt van de Sint-Haafsabdij cen ollwetlige zoon ,van 
Philips den Goede was. Overigens vinden wij niet zelden, dat de 
baslaards den naam vall hunnell vader dragell (2) die er ge
woonlijk voor Z0I'f~I, dat een deel van zijne bezittillgen aan 'zijn 
ollweuig k.roost bij testament overgaat(3). Ja, men onlmoet het 
geval, dat een er:hlgenool zijne wettige vrouw bij testament 
gelast voor de kinderen van een mededingster Ie zorgen : Zoo 
Icest men ill eell Schepenakte van 1572, dat Ridder Ywein van 
Vaernewijck aan zij ne kindel'looze wed u we opdraagt te geven : 
I( ... minen (drie) bastaerdcn kindlen, elken twee pond grote 
« tornoyse tsjaers ... (4). " 

ONWETTIG SAAIENWONEN. 

Werd het onwellig samenwonen van man en vrouw vroeger 
geoorloofd? Het is onmogelijll. op die vraag een afJoellde alll-

(I) Practycke ill Crimi'll8/e Saecken. Cap. 81:1, § 37, 
(II) Stadsarcbief tc Gent, Jaurregj.te,', 13:10, (0 79, VOj t3ti7, (0 34; 1360) 

fo 7 VO (3 al't.)j 13tH, fO 48 \,0, 

(3) Idem, 2< Jour'reglster, (0, 17, 3t, 44. 
(4) Serrur.!, VarlerltJ",J •• h JI['''lt4m, IV, 3:17, 
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WOOl'd te geven, Zekel' is hel, dot in de middeleeuwen het 
onwellig samenwonen lijdelijk wel'd aangezien : de Jaa1'1'cgis
'e,'s van de slad Genl bevellen lal van aklen, waorbij voorname 
person en geld of gOEldel'en bezellen aan hel hoost, hun 
gesehonken dool' hun geliefd jongwijf, zoosl dikwijls hunno 
meid genoemd wOl'cll, ]n de XVdo eeuw eebler, en yooral in de 
XVlde dool' hel onlslaan ti el' gpd dienstberoel'ten, wenl van 
wege de ovel'heid betel' op de openba!c zedclijkheid gewoakl, 
en WIlS het ollweuig samenwollcn lIiel meel' loegelalcn, Zoo 
lez n wij, dill Marline, meid vall Gabriel vanden Nieuwel'lee()I, 
len jare 1475, g 'han lien werd YOOI' 10 JAA!' «omme dal 20 
c ghehuwel zijnlic hUIISllOUdl mel eenen ghelluw den man\i) It, 

D n 8 November 1478 wenleo z ven mannen geban/len VOOI' :> 
jaal', « om me da! zij daghelix huu houden mE'l amh'en Vl'8UWen 
«dlln IlUcre gheu'audl! wijfs (2) " « Dell d I'den apl'ili 
• XVaxx.XVlJ VOOI' Paesschen wa Gilli vander guehle ghe
e. uanghcn glrecond o'IHl ert jn honorable belel'ijllghe Le 
« doelle vall dal bij in ovel' pele \Vas Ltwende mel ct'oe marline 
\( van zev lIeolc(3), • De /wllo1'able iJelel'ijnghc, ook dikwijls 
amende /lOno,'abLe gehecleo, W9 een opeubare slraf, wa81'hjj de 
verwezene mel olllbioolen boofdc, ill een linnen Ilemd en met 
eeo toons in de hand, v66r de I'cchlel' moesl verscbijn n, 
God, den gloaf vall Vlaallderen en Ilel gerechl om vergiffenis 
vragen, en duma, vergez Id van den beul, de toort ill cen 
kerk dl'agen 10l den diensl Gods, 

Den ~3 JaouRI'i HS39 (n, s,) bevolen de Schepeocn del' slad 
(Jent aon Lieven VAn Langherael'l de vrouw te vel'laten, mel 
welke hij in OVCI' p I leefJc, eo ZljOf. welLige tLUisVl'ouw weer 
Ie gaan opzoek n, op straffe van oaal' de galeien gezonden te 
wOl'den of vel'uanncn (4), 

« Piett'I' van eijnghcm wa nen XJen jn ougsle (i539) ghe
« eonuempnecrl ja gh "ordollncf.rt I.e Irauwene eene Lijppillc 
« zijoe meijssen oothier eode sente mal'linsma se uaesleom-

(f) Stadanrcbief te Gent, Ballinglio./t, fO ~., - (2) ld~,", ro 23. 
(3) Rijksnr~bior Ie Gent, Sint-Pll1tor., nr 1S1D, fa 2 v·. 
(~) Sladsorcbiel Ie Gent. Tbollo vatl C"inle, t1:i88·tti40, fa 411. 
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« mendc vpde verbuerle van XX dUlist cOl'eeis (') en de vool'ls 
It vp correxie van scepenell, melgatiel's ooc de ghebuel'te te 

C( I'umene .?aer hi ~~oont olltrenl den nootgods (H, Kel'st), 
«jndien hlJ tzelue nIJet en vlliquame, 

« Laureijns vanden broueke sealfvels zone es gheOl'donneerl 
.: te verhusene vander oudel' vl'auwe daer hij mede woont on
a tl'ellt Sinl Jacobs meel'scheken ende lIijet meel' met haer te 
C( conuerserene vp correxie van scepenen (2), » 

Een stl'enger vonnis wel'd uitgesproken den 27 Maal't t 360 
tege '\lKat'e! Jooris, gehuwd ell vader van vel'sGheiden kindel'en, 
die zijn hllisgezin in de armoedc had gelalen om met een ge
huwde vrouw Ie leven, Hij moesl in open Kamel' van de Sehe
penell valldel' Keul'e "Gode van hcmell,jjcke, daernael' heere 
• ende wet vuteu name vande JlIstilie vp (sijne) knijden leI' 
« eerde birldene vergheffenesse eude zegghene dat (hem) voor
• seijde misdaed herteliek leet es D, en werd gedurende 6 jaar 
uil Vlaanderen gebannen (3). 

Men weet, dal de el'l1stige inriehling van de polilie slechls 
van v66r weinige jat'en dagteekent. Het toezicht op de zedelijk
heid det' inwoners en meel' andere zaken wel'd vroegel' vooral 
waargenomen door de gebuurledekens, Jammer dat ons van de 
inrichling del' gebuut'ten zoo weinig bekend is : uit de nolulen 
van reehlsgedingen welen wij weI, dat de dekens meesl altijd als 
aanklagers oplradeu en dat ze zelfs eenige I'eehtsmacht bezQten, 
maar hoe alles in den haak zat is ongelukkiglijk nog niet zeer 
heideI', Onlangs onldekle ik de • Ol'donnantie ghemaect 
0: ende geslolen bij de gemeene gebuel'en vanden wijek van 
• l\feulestede (4) beginnende vanden XlllJ Decembel' 1675 ., 
Dat SInk werpt eenig lichl in de zaak. Immel'S artikel ~ luidt als 
voigt « Item allen de Ghenen die binnen I' vool'ilOemde meu
(j lestede sijn commen woonen een alf jaer VOOI' date deser 
II sullen bringh'ell eenen behoorlijcke cel'Ii6catie van haeren 

(1) Beteckent dat;de veroordtelde 20,000 bakslccoen leveren moest, . 
(2) Stadlarcbief Ie Gent. Tbollc lIan C1'ime, 1tl38·'0, f0"112 ,0, 
(3) Slad!archief te Gent, Dm Crilllinellll BOlick, 1t1tltl-6t, fo 276 ' •• 
(4) Meulcstcdc, dat thans deel mnk! nn Gent, behooJ'de noeger lot de 

Kluelrij nn den Oudburg, 



- 10 -

<l voorgaenden paSlor ende Deken van hun Comportement in 
e dien sij daer toe vcrsocht wierden ., Wat bewij'sl; dat de 
gebuurledekens nevens den pasloor bevoegd waren 101 hel 
afleveren van eell geluigschrift van gedrag en ztldelijkheid. Vit 
artikel 10 blijkl, dill zij het reehl en den plicht had den per
sonen van verdachle zeden uil de gebuul'le Ie doen verhuizen : 
e Item i~hevalle daller eenige huijshaudende pCl'soonen jong. 
e maliS, dochters wie het sij ongeregellheijtende geloop hielden 
e mel onghelijcke persoonen, 101 hun oneere ende sc~ndael 
• vande Gebueren sal den Deken ende Meijers haer doell ver-
• Irecken uijt de gebuurte ler adjonclievan den heere(t) .• 

VEELWIJVERIJ, 

Uil de middeleeuwen zijn mij geen gevallen van veelwijverij, 
voor de I'echlbank behandeld, bekeJld. Twee vonnissen van 
latel' tijd leeren ons, dill het huwen van een lweede vrouw ge
durende het lovell der eersle eelitgenoote zeer streng geslrafl 
we~. • 

Niklaas Goetheere, geboren te Ardennes was een eersle maal 
gehuwd te Dowaai, tben zijne eersle VI'OUW nog leefde, trad hij 
een tweede maal in den ceht te Gent, en bracht een derde 
vrouw in belofle van huwelijk Ie Doornijk, maar liet ze zilten. 
De Schepencn vander Keure der slad Gent ,-el'oordeeldcn hem 
tol to jaar dwangarbeid a Is roeier op dc ga leien (\I). 

Adriaan van der Meijden, geboren Ie Bercau (1) onder Rot
terdam, had in 1709 Ie Middelbul'g Cornelia van ESI getrouwd. 
In t72!S verliel hij de laalsle slad met de hllisvrouw van Frans 
Bonijnghe, om met haar in overspelte leven. Te Genl had hij, 
ahijd gedul'ende hel leven van Cornelia van Est, trollwbelofte 
aangegaan met ,Maria _Anna Coppijn, mel wederzijdsche belofte 
dat degene, welke de yerbinlenis -verbrak, 1000 gulden zou 
belalen. De jonge doehter, vernomen hebbende dat Cornelia 
van ESL nog leefde, brak mel den Hollander af, maar deze 
eischte de 1000 gulden. Mal'ia Coppijn kon met wellclijke oor· 

(t) lliJksarehier t. G.llt. Olldbllf'V, or 3ti7, rOI 369 ~. eo 872 ,D, 

(?) Slldllrehiehe G.ot, Criminel," BOlJck, t~61-63, r. tIi6? 
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konden bewijzen, doL Adrienns cerste eehlgenoole nog leefde, 
maar de man braeht volsehe stukken voor oro aan te toonen, dot, 
zijne cersle vrouw, in t72!a in de Kaap gestorven WAS. De zlInk 
had geen verder beloo.p. maar dell 10 Mei 17~8 Irad de II'OUW
IU8L:go Adrioan in hel huwelijk met DSl'bara vander Meulen, 
van ~ent. Toco deze ging moeder worden, lakle alles uiL: de 
man werd den 26 Februol'i 1729 veroordeeld .gheleijl Ie wor 
<I den op een scavo! ghereghl voor oe pilaeren van desen graven 
" oBsteele, code aldael' den bast aan den hals, gheghccselt te 
q worden mel scherpe roeden, tot den loopendeo bloede. eode 
« daernoer ghebraodlmerckt .; verder gebannen zijn leven lang 
Uil al de landen ontl~r de gehoorz8ambeid van den keizer, op 
straf. indien hij durfde lel'ugkeeren in helland, gehangen Ie f11A. fl.; 
worden(IL ~ .,--1<. ( '''If 

OVIBSPBL, ~ tt , ( 

E,en van de ergsle plagen der middeleeuwen was voorzeker 
hel overspel. Vool'sl in de, XVdo eeuw was de loesland erg: de 
weinige rl'gisters mN vonoissen, dio ons van dien lijd zijn 
overgeblevell, bevnlLen een groot aanlal veroordeelingeo voor / 
ovcrsp<,l. Zoo vinden wij, ual in den aanvang van de XVdo eeuw 
vcrsoheiuen vrouwcn in hel beerschap van St-Baafs nevena 
Geol vcrwezen werden 10\ een ban van drie jaar, • om dat so 
• cenen wijue hal'cn man OnISPQenl(2) hadden, /I Gewoonlijk 
echlcr koelHcn de vel'oonleelden de straf mel 5 tOI 12 pond 
paNsia af, eeo lllaRI zelrs kreeg een VI'OUW kwijlsehelding, 
omllal zc te am} wos om de som Ie betalen (3). Den t4 Augus-
IUS t 1,,73 vel'bandcn de Sehepenen vander Keure der slad Gent 
Zoeli n W ern iers voor1 0 jaar «omme dat zo bij bare selfs 
« kcnnesse eenen andereo ghetrauden wiue baren man ont-
o hondl segg\lende dal zoet niellalen en zoude(~), • 

Op het einde der xv,to eeuw was de kwaal zoo algemeen, 
dnl de Schepcncn hel noolHg oordecltl'en een vOOl'bod er legen 

(I) V. Ggillftrd. Arl!hitl~' illl Con.,." de Flttndr" 401. - (!2) OnUrokken. 
(3) l\ijtS6,obit( Ie Gent. Stlll.Boaf. Dr j, Co~ 20, 89, '0, '7 
(') Stadnrcbiof Ie Genl, DBIU"V'loe~, ro 4. 



..,. N~() 

12 -

uit Ie vaardigen, en dit Di el aileen op verschcidcn plantsen der 
siad Ie laten afkondigen zooals gewoonlijk, maar ecn afschrift 
ervan geplakl op een hel't! Ie lalen uithangen in het sLadhllis, 
op de Visclunarkt en eldeJ's(I). Hel SllIk, dal eenige eigen
aal'dige bijzonderhetlen en opmel'kingen bevat, volge hiel' ih 
zijo geheel. 

Actum XlXen jo Sporcle ao (M, JIlJ.) XC. -
• Vattden uamspcle Sflt}t)ft-6-AEl-e-liltre!Tt;sTatllllt. 
« Omme dieswille dal de zonden yanden ouerspele/ Di~~e

II mie.. code arulere grolP ongb.C.do~hel(.ikc} ~eJT"'Coml'arie 
• end.e..jA-¥ePSi'Raet-A~ ,n~e--!!:fte~9f1-en 'tf1tts/ binnen dazer 
• stede zeere regnel'en/ en de zo ghemcene ziin! dal vele liedenl 
« danof varinc gheena zondl~ noch mesdaet makon en zullen/ C H 

• vut(~~) ZQ Ie dll"bte n.e-er~(! lloedene esl de 
Z~ 'Inf't'''''',IAt, c plagneo....v..a.n,d lantle- gRcresetr.6i+Rf-eg.g ,()~nc zo 

(I meel'lg~en-7ri,i'~f-Y1rtl-&l {I &I j+HI~-n1et~VO'01'sic n 
u en ~~(~elkt. te doeD~1 c n dc_d~Hicwile 
II mear oo!sieLde..l\!CC1'like Lntl · cwil Ptltoen-e-nae-pttgflicien 
u dll~/ So ghcbie L men van hee(l'c) ende wel Sec
(I pen(en) van bee de den banck(en) ende beede de dekencn 
« weghcl dat hem t' lc van IIV Yoort an vCl'dl'aghe ouel'spel fe 
• doen heymcJic of openbael' vp de correclion noel'Volghende .. 

(\ 'fe wetene zo wie van nv VOOl't an bellooden zal wel'den jn 
« ouerspele zullen ghcwijsl :wcrden jn sha(m)mans ende dae l' 
e( vanghullesse houdenl te walre en'de Ie bl'odel JIIJ daghen 

... • lane ghedm'QDdc Ju...-6&8HI6Qka aIl8eAe~~e l' 
• eell@shg gh8vaRghefHrl~/ .d~&-afl4ef>s-ftetett./ Eode wel'l 
« hi anderwaerfuen clael'af vel'woonen! zo 'la l hi zillen ta watre 
II eode' ttl brode! een maent/ elide ten del'de,' reyse VJ weken/ 
• code wert hi wec)' verwonnen zulke zwaerdel'e pIIgnilie d~ln 
• voorseit es als Scepell(en.) rcdelie dincken za!/ MaeI' dies zol 
~ hi mogheo lossen de vool'seide pllso itie vall'den ,dl'ie eersle 
c rtlyscn m~t blHalende VOOI' elken, 'clach' cen duuSL eOI'celen/ 
II daeraf zekerc som (Iln)l clocnde welu(el')stllend~ dOlmen de 
II pug,nilie van desen ollorspele bouon gheuoumt rloen zal/ alzo 
c wei ouel' den malls/ als ouer' de Vl'auwen al en ware oec/ 
t( mael' d.ccn van hemliedcn ghf1 huwct . • 

~ Jlemaliecopr~ le~ I.sOreOP I).cl(wsscnl lIie bi schonen woer-
• den g/lcscl'ifie ohuHlcrssins/ de macghE'liekins ghchll,wctl c 

(I) fldflli tlfJ a.r 8laa Gen.t , U90-91, r. 377, 

" " 
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« vrCluwen! weduwen/ oft andl'c (e valle bringhen/raet ofdoeL 
c daer toe gheuenj p(ro)ftijl due l'af nem nj eahlc(re)n of h~,.
II bershel ornrnc ou(el'}spel of fOl'nicali l Le doene/ vedeenen of 
II consenlll(I'e)n lielzi mannan of vl'Ruwenj zull en ghe\vijsl 
I( wel'den Ie zitlenc jnl ellarijnj al,~n~he. 
I( cost~ll ende bOllrn dien vanghenesse houuen jn 
I( sha(m)"manS"te walere entle Ie bl'ode een mae'nl lane shedue
« reilde End e wOl'den zi andel'werfuen daerM vel'wonnenj zo 
c zull en zi ghesLelt ziin jnl peJloriin als bouenj cnde ill sham
~ mans Ie walere ende I,e brode V J weken/ ende boucn dien 
" draghen eene I'ode vaessche lancx IlUcCre)n mauwe vanden 
u rcchteren aermej onghlldect Ende beuonden de hee(ren) de 
c vaessche bedect dal ware vp de verhuerle vanden vppersten 
c cleedej Ie lossene jn sbammans met een duust coreelenj of 
c IIIJ s. g.j voor elk(en) dach/ ende den keerle met XX~l co
l( reelen Ende worden zi ler derder reyse of meer daeraf ver
II wonnenj zullen hebben zulke pugnilie als bouenj cnde zo 
e vele meerde(re) als Scepenen redelic dincken zalj Ende mans 
« ghedoghende huerlieden wijfs jn oucl'spelleuende wilen de 
« pugllitie doghen ghelijc vanden ouel'spele bouen verclaerst. 

« Ende eisl dat vadere of moedere buere dochte(l'c) Ie valle 
« brochte jnsghelijcx de vooghden of l'egicl'ers \'an Ilt' mlieden/ 
" dael' gheen huwelic Ipr stondj naer en volghlj of goel/ ghell/ 
" ofe<}uich andre proffijl daeraf necmplj die zal ghesleil ziiu jnl 
« pellol'ijnj ende draghen den houtenen manlelej mellen ghe
e school'ene hoofdej cllde dnt'I' nael' eeuwrlic draghenj eenen 
« gheluwen kp.erle wei ken keerlc zi zullen moghen lossen met 
« XX~1 cOl'eelen (tl. »~ 

Het voorgebod, hel'innerd, mils eenige wijzigingen in den 
teks!, den 1 Maart 1 D30(~), slcldc e1us een sll'af in, welke lot nu 
loe voor heloverspel ni et was loegepasl. Dit gold aileen de 
Gentenaal's nalllllrlijk, wanl VOOI' vreemdelingen bleef de ver
banning de regel. Zoo werd Adl'iaan de llaene, van Geel'aards
bergen, ill '1~18 voor to jaal' uil "et land gezet, om overspel 
gepleegd mel een gehllwdc VI'OUW, aan wie men gcbooLi hinlleu 
de drie jaa)' bllilen de staLl niel te gaan, op sll'affe van de vuist 
t~ worden afgekapt(3). 

Ondel' de vele vonnissen van cchlhl'euk, die ons bekend 

(1) Sladsarchief te Gent. R.ghter BB, fo 16. - (2) Idem, fo 1111 ,0. 
(3) Stadsarchief te Gent. BOlle VAllden CI'il1l~, Hilti·23, (. 113 en 113 yo. -

'j,..c.. ~vr'o") .~C't- "uLtLrL ........ ~ vH~ 
~~ ~ fA- / ~ if 'I -a U? c,,- ~'-"\ ""'V'-Cf 

2-"', ~.,---- ~'- -./ 
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zijn(1), willen wij nog de volgentie aanhalen: Jacob vander 
Eeeken wcrd ucn 8 Novembel' 1038 vCl'oordceld voor overs pel 
met cen mindel'jarig meisjf', am in het openbaar op de kniceen 
vergilfellis Ie vragen, de kos(rn van hel geding Ie betalen en 
drie dagen Ie zilten in den donkercn put der gevangenis(2). 

• Jneesl ende adulterie van eene vrauwe met haeren mans 
« voorsone, ghegheesselt en de ghebannell 20 jaren(3), • 

In de tweede helf! del' XVldo eeuw veroordeelde men de 
v \eehtbrekers nogal dik wijls tot een bedevaarl lIaal' De d,';e 

Koningen 101 Keulen of naar hel H. Bloed Ie Wilsenaken met 
de bijkomende eerlijke betel'ing en boet('). 

Ten jare 11)70 wenf een vrouw van goede huize voor over
spel veroordeeld om o. a. 8 clagen Ie vaslen Ie walel' en Ie brood 
in het kloosler van Joris Vrancx, waal'na ze aldaar tweejaar zou 
opges\olen bl ijven (Ill. 

Halen wij hier nog ten sloue artikel XVIII van Jozef II's 
Ediet van 28 September t784 aan : 

I \Vij verklaeren de Mans ende Vrouwen die overspeelders 
C zyll, inhabil om het Huwelijk aell le gaen met hunlle mede
« plichtige, ingevalle zy voor hun Huwelyk wettelijk overluygt 
• zijn geweest t' sac men hel ovcrspcl te hebben beg·aell(6) •• 

DE LICHTE VROUWEN EN HUNNE WOONPLAATSEN TE GENT. 

De Schepenen hcubell hel bcstaan van onluehlhuizell immer 
gcduld als eell noodzakelijk kwaad. De ablen van Sint-Baafs 
en Sint.Piclers, beide nevens Gent, die het hoogel'e t midJele en 
lagel'e gerecl1l in hunne heerlijkheid uiloefenden, duldden de 
oniliclil nie!. Omslrceks t400 vaantigde de cel'ste een voorbod 

(I) Zie o. R. Sladsnrchief te Gent. TbO!4C tUl1l C"im p , t~38·4(" to 21, Idem, llillti-
61, 10 279 \0; Ile&o/utiebo"k I, 10 29~ ~o; Il.jk!archief. St·Pjde,." nr tl19, 1° 8 v·, 
fo !J j Gaillard, o. w. bl •. 3U9. - (2) Tbouc va~ C"ime, 10 2t! V·. Eon studio van 
Icbrijver deze3 u ,'er de donkere pUlIeo, verherdelijk oubliette, genoemd, is 
gereed voor de pc .... - (3) Rli ksnrehief te Genl. Oudburg, nr 6, sluk n' 7; zie oolt 
Oudbul'g, n' 228, fo 6~ \0. - (4) Sladsnl'chief. Resoluliebaek, I, 29ti ,OJ Rijk5' 
archief teGenl. 8t.Pieters, Ilr til!), 10' 7 ,0,8 \0. \1 vo._(o) Hijks81'cbielle Gent. 

Bt·f'iet"·,, nr tH9, '09,·. - ttl) Der'de d~el II(J') d~" ze.dtll Plnccart·8oek 
"rill J'/OI"der:o", hi,. 1836. 
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uit, waarin men 0, a. leest : « Voel" so wit! hoel'en of putiers 
c herbel'ghe oft aet of dranet ware jn de boete van elken jn 
• XX schellinghen (t) •• 

• Dell XXVIJo Novernbre XV· XXXV was Willem Balsaert 
• gheinlel'diceel't zijn IIUUSCIl slaende up de Cleije (Ie Sint-
• Pietel's) niel te vel'huel'ell cenighe onghehuwede of onheer
c lijck IlUus houdende, daer duere Cloppijnghe of buissehijnghe 
c ghebueren mochle op peijue van ghepuniert Ie werden ler 
• discl'elie van Sehepenc/I (2) J. - • Den XXIIIJen Seplembl'e 
• 1547 was Calherine Bardemakers weduwe van Meesler Jail 
« VUlel' \\'ulghe gheeondemneert om I' vuil rauot dat zou hilt 
• met zeker vrauwe persoon met haer won en de den zeluen 
d persoon van haer te doen verhuisen eode zo heerlijek Ie 
• leuen dallergheen claehlen en Commc up peijnc'van Banne(3). 

Te Gent bepaalden de Schepellcn er zieh bij de loelatillg tot 
de uitoefening del' oneerbare brood winning tot zekere deelell 
del' statl te beperken. Zoo werd den 6 Janual'i 15;;0 (n. s.) een 
voorbod uitgevaardigd, gebitldende. dat gheen Icdieh wijf en 
• wandele bi avonde up tie plaelse vor de halle(4) VOl' den 
c spij kerc bi del' veebrueghen tIS I, up haer overslc e1eed Ie ver-
• buerne, ende hiel' af moghense panden den conillc van den 
• rebauden ende sijne ghesellc/l (6) •. Dell 14 Juni van hetzelfde 
jaar volgde een ander voorbod : » Vort dat gheen ledich wijf 
te velde en c sille binnen den veslen, up hare eene hoire(7), J 

't is Ie zeggen, dat men haar een 001' zou afsnijden, indicn ze 
haal' klallien 10k ken dorSI binncn de oude of eerste omheining 
del' slad, namelijk die begrepen lusschen de Leie, de Sehelde'" 
en tic oude stadsgracht aan de Kelelvest. ....... 

Hoc lang dit voorbod geeerbiedigd wel'd is ons bij gebrek 
aan berichlen onbekend. Zeker is het dat het in 1466 geheel 
vel'geten scheen. Inderdaad, wi; lezcn in een oOl'konde van de 
Schcpenen, c dat de vrauwcn van " leuene, sitlende eode 

(I) Rijksnrchid Ie Gent, Sillt-Baaf., IIr ' ~, Co U '0 . . _ (2) R;jksarehiel Ie 
Gellt. Sln/.Pie/er·8, II' tH9, (01. - (3) Hij~sarchid Ie Gent, Slft/·Pie/,,.,. 
Dr 1S19, (1'10), - (') Bolerwarkt. - (II) Grasbrug, - (6) D. I'oOl'gcbolk" 
de,. SfAti Gent in de X/Vd, eeuw, uitgege,en door NIp. de Pauw, bll, 44. 

(7) De J'oo,.oebodfn •• w" bll. 112, 
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c woenende (waren) omtl'clH senler Niclaus keerke, Ie welen jn 
c de Crommcsteghc, cnde ol.so VOOl't lot jn de Meere, » 't is 
te zeggen in het hurl del' slad, Ten gevolge van cen aanklacht 
del' gcestelijkheid en del' gCbul'CIl werd een onuerzoek ingesleld 
dOOl' de Schcpcnen, De eigenaors diel' onluehlhuizen verklaa)'
den a dat ouel' langhen lijdell de vuornomde Vl'aukins daer 
"gheplogJten hadden Ie sit/ene ende haJ'(~ woeninghen Ie 

« halldcne,» De Sehepenen eChle)' geboden den eigenaal's 
hunne weillig aehlbare hUl'aal's Ie doen vel'hllizen eo vel'bodcn 
in de Kromsteeg en in de Meere voorlaan nog ontuchlhuizen 
opeH Le houdon (\). 

Dat die verol'fiening wcinig uitwerking had, blijkt uiL het feit 1,ol1.. 
dat reeds den 51 Maarl 1482 (n. s.) werd « gheboden mellen 

) 

«lrompetl e achter de stede .~i,at de vrauwen va? levene Irecken 
« wild en in haerlicdel' qllacrLir van outs dac)' gheordineel't 

, " ende nieuwcl's el woonsLe hondeu (2) , » De kwaal had nu 
een nag grooter uilbreiding genomen : niel aileen in de Krom-
steeg en in de Meere, maar ook ill de Voldel'sstl'aat, in den 
Kwaadham, in de Talboom-, Nagel- en Riddel'Slraten I'll in de 
Erpel- en Duivclsslegell waren bOl'deelen geopend, \-,"cder wel'd 
geboden, dal • aile de vrauwe persoenen van lichten en de sobe
« ren (sic) lcuene", onthier ende belokenen pllesschen 

l • eersLeommende ... trecken woonen jnt quaertiel' ende te • 
« zulkell plaelsen als landeren tijdcn bij heere ende welte 
• geordonneel't es (3) • 

Het voorbod van 1482 schijnt eelligen tijd geeerbiedigd liJt _ 
geweest te zijn, of lievel' dan gclJeul'de \vat thans, vier eeuwen 
lalel', te Gent ook gebeut'l: de Qpenbal'c onLUeillhuiz n ve\,-
dwenen in het hart dCI' slad, maal' d geheimevcl'liendubbelden. 
Den 24 Maar! 1~26 (0, s,) vaal'digtlen de Schepan n een voor- 1"· 
bod uit legen bet vel'menigvuldigen a: vande lauernen ende 
~ieren, daermen vuijlrauodt ende oncel'bare herbcl'ghe ghe-
« h-miacn lleeft cnde !loch houdende es j n eel'bare ghehuel'len 

, I (') Stnd5nrchief tc Gent. J(ltII'I'egi,t~r 14611-66, fO 92 \,0) . 

(2) lhkellill9 du' ~I.<l Gwt. 1481,82, fo 380. 
(3) Stadsal'chicf Ie Gent, ReI, J~B, f· II l·, 

~ , 
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" alzo wei jnl bel'te code lscoonste vander stede als eldl'c 
~ daerbij dal diuel' sehe poortel's, pool'lerssen jnselene buer: 
« li eder kinderen ende familie bedol'uen ende Ie volle b,'oebl 
Cl werden», Wie zulk een buis weet builen het ~ quae,'ticr II) 

geve hel den Sehepcnen Ie kennen. Men mag geen huis bui
len hel g,.uarliel'. veJ'llul'eo aan « s'!..Sfecte pel'soone,l vp de 
~ boele van XXX pond parisis; II o~een C VI'uuwen van 
« Ijchl~ ~n'\c snoodeo leuene logcl'eo eldel' dao jude plnetsen 
• enc!.'-. ~Wliel'en daerloe van ouden lijden gheo l'don
" ne~Oa.t vool'bod wel'd met min of meel' gewijzig-
den tekst vel'nieuwd in 1~28(2), i~29(3), HS3<f1».), 15/"1(~), 
USl.;S (6), dilmaal met de bedl!eiging de houders van ontucbl
huizen op ongeoodoofde plaatsen 10 jaar uit de slad le ver
bannen; in 1009(7), It>7t(8), 1 07{) (I), 1081(tO), 1087(11), 
1tl88( t21,1602(13). 

In bovengemelde voorboden is el' soms spraak van « de 
« plaetsfn ende quarliel'en, )) waal' onluclithuizen mochlen ge
houden worden. Tot 1 Apl'il 1051 (n, s.) vond men die in 
twee wijken der slad, Luit{m de oude veslen, namelijk ten 
Z, O. van de Kuip van Gent, Ie Overseheltle, en ten N. W. 

' ') len Groenen Briele. Deze laatsle plaals moes l in 1 t)31 door de 
( c vaenVI'auwen, weerdinnen, lichte meyssens ofl vrauwen » 

onlrUimd worden, .• omme dal den diensl gods diemen bij 
• daghe ende bij naehle doel binnen diuersohe cloosters 
• conuellten ende godshuusen staenden ten grocnen briele 
• en de daeromtrent gl'ootelicx vel'achlel'l wernl, bijder onghe
(( reghelthede beroerte ende onghestichleijt c1aghcliex ghebue
• rende bijden, heerber'ghen bOl'deelen ende lieltten leuene 
« valJden per'soonen aldael' woonende(14.), , Hoe erg het er 
toeging verlelt de kroniekschrijvel' Jan vall den Vivere : ~ dal 
~ die pUliers elide liehte meyssens bij nachte de Augustijncn, 

(1) Stadsarcbior Ie GebC. R~g. B 8. (087 ,0, - (2) /dIm, fO 12t>. - (3) Idem, 
(0137. - (4) Idem, (0 US en 1lSt "Y . - (~J Ido,,., 10 281. - (6) Jd~f/I, '0 3~ ~o. 

(7,1 R~g. ce, (0 89·/. - (8) fhg. DD, (0 466 v'. - (9) Reg. EE, (0 1)7. -
(10) Rig. EE, fo 318. - (it) R~g, FF, Co ~1!8. - (12) /d •• , fO 8&8 ' •. -
(tS) RIg. HE, C· 7'. - (14) R~g. BB. ,. Ut ,0. 

s 

IfJI 
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• die hae\' mattenen ende diensten song'hen, 11l0lesteerden 
• ende de ghelaescn in stucken wierpen I (t) • 

In Hi41 vinden wij voor hel eel'st melding vall een zonder-/ f 
ling gebnlik bij het ovcrbrengen del' liehte vrouwen door de 
gerechtsdienaars van een verboden plants naar Overschelde, 
In het voorbod van t !S4l luidt het; C! doende met eellen de 
a zelU!~ lichte vrauwen lraduceren mel must'len, elide den 
II vaenvl'ouwen vanden ghelijcken liehten lellene, ouer Iscelde 
" jrft-.rfo~deel daet' Ztj dienen (2), • De lekst van H!t59 is clui- I ~ 
delijkel': !C dat de ghone die beuonden zullen zijn zulck .-
~ vuijl rauol houdende alzo wei de weerden 1 weerdinnen als 
!c. lichte vrauwen gheleedt zullcn (wol'den) openbaerlijc, mel 
« musele, pijpe}l£.t,,~ tl'onunele jnt voornomde ghewesle ouer 
• sclieraetS) '. Dat moest een mooie sloet zij n : vool'aan 
speellieden, die met doedelzak, pijp ~[..sehalmei en trommI'I 
het volk lokten dool' hllnne delllltjes, daar achIer cen wagen 
mel de lichte VI'OllWelr omringd dool' gel'echlsdienaarsyt, Het 
doel van deze zondedinge voorslclling isnaluurlijk hetzelfde 
als de lentoonslelling op hel pellol'ijn of het op de kallk zetlen : 
om schaamte in te boezemen. Tel' Gouw vel'telt iets del'gelijks 
ergens in zij ne Amslelodamiana, 

Over de ontueht in de XVII- en in de XVIII" eellw is ons 
weinig bekend. Alleenlijk weten wij dal het hier kort v60r 
den illval del' Fl'ansehen weel'a! erg loeging, Immel's den 
12 April 1790 ontvingen de Schepenen eell « I'equeste gepl'e
l( senteel't {'nde geteekent dool' aile de heel'en Pasloil's van 
« dese Stad, wael' bij zij vel'loonden de daegelijksche aall
d gl'oelJrnge van de hllijsen van debauche wact' 0001' de 
<I bedol'venlheijd del' zeden meel' ende meet' toeneem.t~tiJ", 

(1) Ch,.ollijcke tlan Ghelltlt, door Jao nn den Vivere, io 't licbt gegeven door 
FrinA de Potter, hll. tH, 

(2) Reg, BB., f· 281 yo. - (3) Reg, ce" f. 391. 
(oi) Chroftijde "an Ghendl. door Jan vln den Vivere, bl., 38tS, eD JJemorie

bOlk de,. SIlId Gefll, III. hlz. tits. 
(ts) Stadlarchief te Gent, 3ts0 n"olutieboek tllln Schepenefl tlllnde,. K~u,.e, 

,. t2t1, 

/ 
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VRRORDENINGEN OP DE ONTUC8T. 

Buiten hel verbod aan de lichl! vrouwen elders te wonen 
dan in zekere voor haar aangeduide plaatsen, zijn er Ie Gent, 
voor zoovcel ik weel, niet veel andere verordeningen uitge-
vaardigd, Aileen deze een. verbiedende het bezoek van slecht 
befaamde huizen des nachls: c Actum XX seplembre an no 
«(XIIIJc) XXXIJ, Item dat niement wie hij zij eeneghe Itt ];!. 
• persoene wie sij sijn logiere naer de clocke jn stouen bor-
(( deelen of Ie ghelijken plaelsen vp de boete van X pond 
« parisis also wei diese logier de als diel' jn beuonden 
([ worde (t). • 

Hel is slechts in het begin del' XIXuo eeuw dat de eerste / !I" 
streuge verorrleningen werden uilgevaardigd, want niet aileen 
de ontucht. maar een kwaal, die de openbare gezondheid erg 

.~dreigde , moest worden bev,ochten. Johan van Bevel'wijk 
, 11:S94·1647) vel'h all it. d~t de Spanjalwdell, toen ze ten jlll'C 

" I 6 IM tron lijd mel hunne scllopen v66r V/issiogen lage n, 
i:.d 101 d(l n lOe volslI'ck·( on bekeode l.iekte aao de. Zeeuweo 
' .rhededcelden (2). Oit schijlll inderdaad wei zoo, wanl Remakel 

Fuchs (+ I B87) is tie cerslc Nederlandsche sclll'ijver, die in 
zijll len jlll'e H,4! Ie Parijs vel'schenen werk van de Spaansche 
ziekle gewag maa k[(3). Vol gens G, Ogier (t 6 t 9-1689), schrijvel' 
vall De Seven 8ooft-Sonden, zou de k waalreeds in de XVII· eeu w 
een groote uilbreiding hebben genomen; heL is evenwel slechts 
sedel'l 171>9-60 dat er aan de behancleling del' ziekle in het 
Correctiehuis der stad Gent bijzondere zorg werd gewijd (4), 

Met den aallvang del' XIXdo eeuw moet de toestand erg zijn 
geweest, waut dan zien wij de eerste verordenillg op de open-

(I) Stadslircbief te Gent. Register J"oo,.geboden U02-36, r' t08 ~o. 
(2) Oonga . Gm)hiedenill VGIl de Geneesltunde lin v." Iwre heoere"ar·tn in 

Nfide,.lcmd voo,. en nll de .ttchti119 de,. IJaoqeschool /. Leiden tOI Glln den dood 
\Jun Bo~,.h~(Jve. Te Leeuwardca bij W. Eckhoff, 1868, I, ttQ. 

(3) Broeckx, C. E,sai .u,·I'll1sloi,.1I de la medecine beige at/anI III XIX' sit-vie, 
Gand. Leroux, t837, pages 33 c\ 277, 

(4) R.keningen t/an de dod Gen/: t7tsD·60, fo itsO v" eD 2tst; t760:6I, 
f· 21St, enz, 
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bal'e onlucht uitvaardigen, ,vaal'op al de volgende lot heden 
toe geschoeid zijn : 

« Le Maire de la ville de Gand, 

• Vu les ,'apporls des commissa ires de Police, d'ou iI resulLe 
It que Ie nombre de femmes publiqlles augmente considerable
~ ment dans celle ville et ses faubouI'gs, et qu e Ie debordem enl 
" des moours devient nuisible it la sa-nte des Ilabilanls par les 
« progrcs de la rnaladie venerienne, 

« Considerant qu'il conviellt d'opposel' it la propagalion de 
~ ce fleau les mesul'es les plus enel'giques pour pal'venil' a ce 
« but salutail'e, qui ne peut elre atteint qu'en clablissant une 
" striete surveillance sur les maisons de debauche, el en pres
• crivant d'un e maniere exaele la visile des prostituees. 

« Arrete 
Article 1 cr, 

" Toutes les femmes publiques et prostiluees demeul'ant 
• dans la ville et ses fauxboul'gs seronl lenuf's de se faire 
« inscrire chez Ie Commissa ire de Police de leul' quarti er-sur 
« un regisll'e Lenu ad hoc et au .quel il sera fait men lion des 
« nom, prenoms, age, demcuI'e et signalemenL de la femme 
« inscrite. 

ArL. a. 
« Toules les femmes publiques ou Pl'oslituees dorniciliees 

« en cette ville et ses fauxbourgs sont lenues de se faire visiLer 
" it lelll's frai s uue fois 10us les dix jours, el Loul individu 
" tenant maison de debauclle ne pourra recevoil' chez lui 
" aueune femme qui ne soit munie d'un certifieal de sanle, • 

Art. 1 tl • 

. ... line femme publique allaquee d'uue affeclion vene
rienne ou de loute autre malaaie conlagieuse." (sera) admise 
su~' Ie champ it I'hopital civil ou elle sera t)'~ile jusqu'iI par-
faite guerison... . 

.... Fait it la Mairie Ie ~o Juin 1809 (t). 

(t) Siadsarcilief Ie Gent, Modern Drtbief CI, f· 9ti, 
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DE ONTUCnT IN RET LEGER. 

In de middeleeuwen en later nag had elke legerbende een 
zeker getal lichte vrouwen. Dat werd door de krij~swetlen 
el'kend, Zoo b. v. in het Edict el ordonnance SUI' Ie {aicl de la 
conduicte de gens de guen'e, et disciplil/e militaire. Donne a 
St. Orner· Ie XXV IJ. de May, M. D. XCVI. . 

( Albert par la g,'ace de Diev Cardinal Archidvcq Lielltenant 
c; Gouuerneur et Capitaille General des Pays de pardeQa el de 

• Bourgoigne .... 
• ESlant la grndarmerie en qurlque logement,ne s'y souffri

( ront que trois femmes publycques pour chacune compagnie, 
• lesquelles seronl visileez et examineez, tant SUI' Ie moyen 
« qu'elles ant de viure, et si elles ne sont schandaleuses, ou 
<[ querelleuses, comme sur ce que touche leur sancte et dispo
«sition corporelle, Et con forme a ce que l'on aura trouue 
« en sera faict rapport a la lustice pour y esll'e pourueu de 
"I'emede : El estant ladicle arrnee en Campaigne, ne se 
• permectra que chascune compaignie ait plus de deux femmes 
• pulJlycques ... (I). 

Uit dat zelfde plakkaat leert men oak, dat bij de inneming 
en plundering eener stad de soldaten geene vrouwen onder de 
12 jaar mochten dooden of verkrachlen op slraffe des doods, 
maar' vrouwen boven de 12 jaar mochten dus vrijelijk gedood 
en vcrkr'acht worden (2). Dit ten jare 1 !S96 onder aarlsherlog 
Albrecht: wat moest het dan in de middeleeuwen zijn! 

De verordening van 20 Maan 1706 schafle de lichle vrouwen 
in het leger af : " NOlls conoamnolls toules les putaines publi
• ques dans noire Armee a eIre fouellees . 

• Toutes les concubines scandaleuses sont 3ussi dMendues, 
• et 'si un Officier estant averti la premiere lois de SOli Supe
{( rieur, ne la fail pas sorlir de son logis, il sera chatie par un 
• arrest, ella seconde fois comme desobelssanl (3) » , 

(1) TW6eden Placaet-Bovck .... van Vlaend,.en. Te Gbendt by Anlla nnden 
Steene. Anno 1629, biz. 6St> en 692 - (2) Idem, Biz. 690. 

(3) De,.de dee I vanden Vie,.dell P~accaf'·l1oec" I/a" I'la",de,.lIlI. Tot BrulSel. 
By Georgius Fricx. t 740, BII. t1:l71. 



- 22-

BETEUGELING VAN DE ONTUCHT, - DE BEKEERnE ZONDARESSEI'{, 

Het gebeurde niet zelden d8t ouders de hulp der overheid 
inriepen om een zoon of een doehter, al was hij of zij ook 
meerderjarig, van de ontueht af te houden. Ze stuurden een 
verzoeksehrift aan de Sehepenen om de loelating Ie bekomen 
hun kind in een klooster op Ie sluiten, wal, na onderzoek, 
gewoonlijk toegestaan werd. Ziehier een voorbeeld : 

« Supplierende verthoont reuerentelick Don phillippo funlus 
• De Castillio eommissal'is va n sijn e lH ajesleijts viuers woonenoe 
• binncn deser sLede, ende mevrouwe beall'ice de Lolledo sUne 
« huijsvrauwe dal sij onder andere ~hedllel'ende hael'liederen 
• huwelicken staet hebben gheprocu'reert eenen sone ghenaemt 
« Joseph Del Castillio den welcken alsnoch js ongheleghen die 
• hem nu jnden, tijdt van vier a vijf jael'en helTewaerls ten 
« vuytterslen heefl ghedebollcheel't, 800 jn onheerelicke huijsen 
« als andel'ssints midlsgadel's h!'m vergeten jll het tuyschspel 
« soo verre dat den seillen Joseph daermede vedoren beeft 
« notable somme van gbereede pennijnghen ende LeI' dier 
" causen noch oudl eenighe bescheedpn ofte obligatien bouell 
« noch diuersche andere faielen diemen vuijt heel'baedleijt 
~ naf'laet alhiC!' Ie kellnen Ie gheuen, en de alsoo .....•. 
« soo hebben de supplianten aen Vlieden edelen wei willen Ie 
« kennen gheuen dal, sij van jntentie sijn den vool'Oomdcn sone 
« te stellen jn een slille ",Iaelse len effecte van aldaer penitentie 
u Le doene van sijn qllaet Ipuen, omme waertoe te gheraeken de 
« supplianlen hemlieden kee'ren aen mijne voornomde edele 
,I heeren. 

I( Desclue biddende beliefve gedient Ie wesen • . . • . . . 
« dat de supplianlen den selven (Joseph) sullen moghen stellen 
" toUe paeters Allexianen ••••...•.•....•..• 

c (llijschrift) Sr.hepenen op alles geledt consenteren dat de 
« sllpplianten sullen stellen haerlieder soone, Don Joseph, 
<l tot de fratres Alcxianen binnen deser slede, t' heurlieder 
« cosle, • • • . • . . • . XVIJ" Apl'il 1677.(1) • 

(1) Sta!lIarchief le Genl. Alealianen, DO IS, 
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In de middeleeuwen beslond er te Gent een god huis 
" van sen Ie marien magdaleenell buuteh der grauwe/' poorten I 
• dalmen gheheeten heeft vall ouden lijdell te felendieusen, » 

Eerst waron er 10 of t'2 c vrau we persooof':n measl dell Ilame 
• van zondaren ghehadt hebbende •. Den 20 Augustus 1480 
slelden de' Sahepanen een regel ill, waal'bij er 32 inwoonsi'ers 
zouden zijll • danof de vier en twinlich zijn zullen rnaeehden of 
" emmere ceneghe van dien eerbal'e wedewen .. ,. ende dander 
" aehle zullen zijn zonderessen of ghecol'rumpcnde Vl'au-
« wen, • door de 24 eerste te kiezen (1). Dit bleer zoo tot t 1588. 
Toen « consenleerden entie willecorden • de Schepenen 
I( jnde jncorpol'alie vanJell Cloosler vande filledieusen deset' 
I( stede met aile sijne jncommen toebehoorlen ende appenden-
t< dentien lol proffijcte vallden loccommenden collegie vande, .. 
1I Socieleijt, » van Jesus, die • alhiel' bij vorme alleene van 
" missie gheweest hebben. » De slad zou voorlaan 4. bekeerde 
vrouwen in het Sint-Jol'iskloostel' of elders onderhouden C~), 
Zoo bleef de loestand lol 1741. De Scilepenen, alsdan zinnens 
zijnde in hel nieuw op Ie richlen luchlhuis ook de • lichle 
II vrauws persoonen, de welcke door hun oneel' Iij ck ende 
• ghcobandolloeerl gedl'agh bederfven de jonck:beijl cnde aen 
« hel publicq verool'liacken menigbvuldighe sclracndaelen, • 
op Ie sluilen, VJ'ogen en vcrkl'ijgen vall den Bis8Cbop de toe
.Iating de 4 plaalsel'l af Ie schafl'ell, lIaarmate de zondal'essen 
lilel'Ven en hel geld aan haar onderhoud besleed Ie gebl'uiken 
tot het lllChlhuis (3). 

'ren jllre 1844 werd door de bemoeiingen van Kanunnik 
De Deckol' weer een ~oc"luchlSOOI'd voor gevallen vrouwen 
opgel'icbt, dal den 31 December t 848, 56 inwonenden 
lolde(.£). A. VAN W SRVElE. 

(t) Stadsarchief to Gent. R6g • .d.t t /0 ::.107 V", 

(~) Reg. VV, (0 U,3. 
(3) Reg. BBB. (0210 v·, 
(4) l!~pporl sur l'11<llJli"i.tratjun et lfi sttufltion d06 a/fai'c~ d~ la ville do 

Galld, prtlunlti Ie 13 octobl'e 18'0, p, 7J. 
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